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Utifrån 2007 års erfarenheter av arbetet med SU:s pedagogiska pris till ”Årets lärare” 
och ”Årets utbildningsinstitution” föreslår nu RUT ändring av tidigare stadgar och 
beslut. Syftet med förändringarna är att stadgarna ska vara mer allmänna och vid behov 
möjliggöra smärre justeringar av nominerings- och ansökningsförfarandet. Det är också 
av värde att samla stadgarna för Årets lärare och Årets utbildningsinstitution i ett 
dokument. 
 
De nya stadgarna ersätter de tidigare stadgarna för ”Årets utbildningsinstitution” (dnr 
2490-95) och rektorsbeslutet för ”Årets lärare” (2001-09-13). Det ersätter också det 
rektorsbeslut som fattades inför prisets återinförande 2007 (dnr 56-2101-06). Samtliga 
bifogas som bilagor. 
 
Bakgrund 
Universitetspedagogiskt centrum, UPC, bereder nominerings- och 
ansökningsförfarandet och föredrar inför RUT. RUT föreslår pristagare för beslut av 
rektor.  
 
I samband med uppföljningen av 2007 års pris, beslöt RUT 20070924 att föreslå vissa 
förändringar i arbetet med Årets lärare och Årets utbildningsinstitution för att förbättra 
kvaliteten i handläggningen. Förslaget innebär endast smärre förändringar utifrån vad 
som gällde för 2007 års pris. 
 
Förändringar som föreslås 
Förslaget innebär tre förändringar av tidigare stadgar och beslut.  
1) Prissumman för Årets lärare förslås höjas från 20.000 kr till 50.000. Syftet är att höja 
statusen för priset och pedagogiskt utvecklingsarbete i allmänhet hos både lärare och 



 

 

institutioner. Prissumman har varit oförändrad sedan 2001. Eftersom RUT medvetet 
intagit en mer restriktiv hållning (förra året utsågs två pristagare av totalt fyra möjliga), 
kan denna reform antas få små ekonomiska konsekvenser. Pengarna utbetalas av 
stiftelseförvaltningen enligt fastställda riktlinjer (rektorsbeslut 1995-02-09), som inte 
berörs av förändringen.  
2) Begränsningarna att lärare och institutioner inte kan tilldelas priset två år i följd 
föreslås tas bort. Priset ska utan sådana tidsbegränsningar tilldelas de mest förtjänta 
lärarna och institutionerna utifrån de kriterier som gäller. 
3) Institutioner/motsvarande föreslås själva ansöka om priset till Årets 
utbildningsinstitution istället för att nomineras av studenter och anställda. De få 
nomineringarna 2007 tydliggör att det är väldigt svårt för studenter att nominera 
institutioner utifrån kriteriet, och priset bedöms i första hand utgöra en sporre för 
institutionernas arbete med pedagogisk utveckling och kvalitet i utbildningen. 
 
RUT föreslår också andra smärre förändringar av handläggningsprocessen som varken 
berör tidigare stadgar och beslut eller påverkar de nya stadgarna. Dessa förändringar 
medför en tydligare fördelning mellan kvinnliga och manliga lärare bland kandidaterna 
samt möjliggör en mer välgrundad bild av kandidaternas pedagogiska skicklighet.  
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