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”Hon skapar en optimal inlärningssituation med tydliga mål 
och stor tilltro till studenternas förmåga.” 
Hildred Crill vid Institutionen för geologiska vetenskaper 
utses till Årets lärare 2017 för att hon genom stor 
variationsrikedom och flera olika medel lyckas stödja studenterna i 
att utveckla självförtroende i sitt vetenskapliga skrivande på 
engelska. Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar stödjer hon 
studenterna så att de bättre kan bedöma kvaliteten i sitt eget 
skrivande oavsett språkbakgrund. Studenterna som nominerat 
Hildred tycker att hon skapar en optimal inlärningssituation och 
uppskattar den trygghet hon skapar i lärsituationen, med tydliga 
mål, kontinuerlig specifik återkoppling, och hög tilltro till deras 
förmåga. 
 
”Hon ser varje individ i rummet och släpper fram studenter 
med olika perspektiv i dialogen.” 
Lisa Käll vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap utses till Årets lärare 2017 för att hon med en 
utgångspunkt i en syn på studenter som aktiva 
kunskapsproducenter lyckas relevansgöra lärandet och stimulera 
studenterna till regelbunden reflektion över sitt eget lärande. 
Skrivande utgör därför ett viktigt verktyg i Lisas undervisning. Lisa 
Käll har två ledstjärnor i sitt lärarskap, att studenterna ska finna 
det de lär sig relevant, och att inga frågor är dumma. Studenterna 
som har nominerat Lisa lyfter också fram detta då de menar att 
hon ser varje individ i rummet, och att de upplever högt i tak där 
olika perspektiv får plats i dialogen. 
 
”Han begripliggör det svåra och möjliggör att angripa 
problem som känns omöjliga.” 
Said Mahmoudi vid Juridiska institutionen utses till Årets 
lärare 2017 för att han lär studenterna att lära sig på egen hand, 
samtidigt som han med ett stort mått av förberedelse anstränger 
sig så att alla studenter ska förstå ämnet. Av nomineringen 
framgår att han lyckas med detta. Studenterna upplever att Said 
undervisar på ett tillgängligt, vänligt och ödmjukt sätt. De 
framhåller hans förmåga att begripliggöra svårt material, inte 
sällan med hjälp av digitala hjälpmedel och film, något som också 
gör lärandet av ämnet både mer relevant och roligt! 
 
”Han skapar ett engagemang som går utanför 
klassrummet.” 
Daniel Ritter vid Sociologiska institutionen utses till Årets 
lärare 2017 för att han genom en tydlig struktur och med en hög 
grad av interaktivitet och dialog, lyckas vägleda studenterna 
genom sina studier. Detta gör han bland annat genom att både ge 
en tydlig agenda inför, och en summering i slutet av, varje 
undervisningstillfälle. I sina examinationsuppgifter strävar Daniel 
efter något som han kallar kritisk kreativitet, där studenterna 
tränas att tänka sociologiskt om relevanta samhällsproblem. 



Studenterna som har nominerat Daniel beskriver att han genom 
att involvera dem i korta diskussioner, och genom att regelbundet 
säkerställa deras förståelse för ofta svåra sociologiska teorier, 
lyckas skapa ett engagemang som även går utanför klassrummet. 
 

2016 

”Hon lär oss det statsvetenskapliga hantverket där vi får öva på 
att knyta ihop teori och praktik.” 
Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen, utses till 
Årets lärare 2016 för att hon är en engagerad, kunnig lärare som skapar 
ett tryggt, öppet och inkluderande klimat där alla har möjlighet delta. I 
sin undervisning arbetar Lenita med att stimulera studenter att ställa 
frågor, granska, kritisera och värdera grundvalar och ifrågasätta det 
som först ter sig självklart. Lenitas studenter får kontinuerligt träna på 
att tillämpa teoretiska perspektiv i analysen av aktuella styrdokument i 
vårt samhälle och därmed knyta samman teori och praktik i en struktur 
som studenterna uppskattar. Lenita ägnar sig åt utvecklingsarbete inom 
institutionen, som syftar till att stödja yngre lärare att utvecklas i sin roll 
som lärare med ett mentorsskapsprojekt och genom ett projekt där 
lärare fungerar som kritiska vänner till varandra. 
 
”Han skapar konkreta övningar som är användbara i vårt 
framtida yrke.” 
Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik, utses till Årets lärare 2016 för 
att han tydligt sätter studenternas inflytande över sitt lärande i centrum. 
I sitt lärarskap beskrivs han som väl förberedd, men öppen för 
förändring. Han lägger stor vikt vid ett nära samarbete med kollegor och 
undervisar ofta i team i klassrummet. Thomas strävar efter att 
studenterna ska utvecklas till reflekterande praktiker och förmedlar ett 
intresse för studenterna och deras lärande. Lusten till ett livslångt 
lärande, men samtidigt ödmjukheten inför läraryrket, är något som han 
lägger stor vikt vid när han skapar lärsituationer som ger studenterna 
ansvar för sin kunskapsutveckling allteftersom utbildningen fortlöper. 
 
”Han får en att älska ben.” 
Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, utses 
till Årets lärare 2016 för sin undervisning där han, ofta med 
utgångspunkt i pågående forskningsprojekt, involverar studenterna i 
undersökande av reella forskningsproblem. Jan har också publicerat 
forskningsresultat tillsammans med sina studenter, något som får 
studenterna att känna att de verkligen bidrar till kunskapsutvecklingen. 
Jan ansvarar för och arbetar kontinuerligt med utveckling av 
kursutbudet inom sitt ämne, med som han hävdar stark inspiration från 
den högskolepedagogiska utbildning han deltagit i. Ett centralt ord för 
Jan är att eftersträva att ge möjligheter till ett expansivt lärande för 
studenterna, där studenterna har förutsättningar för självständigt 
lärande och egen aktivitet i relation till olika problem. 
 
”Han brinner för att vi ska lära oss.” 
Johannes Wickbom, Juridiska institutionen, utses till Årets lärare 
2016 för sitt sätt att tydliggöra sitt budskap genom pedagogiska och 
underhållande exempel som studenterna kan relatera till. Efter att ha 
genomgått högskolepedagogisk utbildning omdefinierade Johannes sin 
roll som lärare till att fokusera på studenters lärande, vad de gör med 



sin tid och sina studier så att de lägger tid på förberedelse, reflektion 
och bearbetning. Detta framgår tydligt och poängteras i studenternas 
nominering, de upplever att han bryr sig om deras lärande. Johannes 
försöker medvetet skapa ett lustfyllt, avspänt och inkluderande 
lärandeklimat. Johannes har också engagerat sig i att utveckla kurser, 
och deltar kontinuerligt i högskolepedagogisk kompetensutveckling. 
 
2015 

Sirkku Männikkö Barbutiu, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, utses till Årets lärare 2015 för att hon genom att 
bjuda in studenterna till en vetenskaplig dialog där de lär av varandra, 
lyckas väcka deras nyfikenhet och förmår dem att överträffa sig själva. 
Sirkku underlättar studenternas förståelse genom att skapa 
lärandesituationer där studenterna utmanas till analys och kritisk 
reflektion kring begrepp och företeelser. Hon arbetar konsekvent med 
att ge studenterna återkoppling. Sirkku har på ett betydelsefullt sätt 
bidragit till utvecklingen av en lärandemiljö som ställer krav på 
vetenskaplighet och samtidigt drar nytta av de möjligheter som 
digitaliseringen och IT medför i form av att tillgängliggöra bilder, film 
och musik. Sirkku delar också med sig av sina pedagogiska kunskaper 
till kollegor. 

Fawad Hassan, Fysikum, utses till Årets lärare 2015 för sin 
målvetenhet och ambition att alla studenter ska förstå även de svåraste 
aspekterna av fysikundervisningen på de kurser han undervisar. Genom 
dialog med studenterna under utomordentligt väl planerade och 
strukturerade föreläsningar och seminarier lyckas Fawad skapa en 
fördjupad förståelse för begrepp och processer där han tydligt bygger 
vidare på tidigare kunskaper. Fawad utgår konsekvent från det han 
identifierat att studenterna tycker är svårt och arbetar med 
studenternas förståelseutveckling samtidigt som han lyckas hålla en hög 
stämning med hjälp av en djup och bred kunskap om de teorier och 
teoretiker som undervisningen bygger på. 

Per Förnegård, Romanska och klassiska institutionen, utses till 
Årets lärare 2015 för sin mycket goda förmåga att skapa en 
studentaktiverande lärandemiljö där studenter med olika bakgrund inte 
bara uppnår lärandemålen, utan också utvecklar ett genuint intresse för 
ämnet. Per delar med sig av sin glädje och sitt intresse för sitt ämne på 
ett sätt som får studenterna att känna sig viktiga och duktiga. Han 
arbetar kontinuerligt med återkoppling på studenternas arbeten och är 
tydlig och välplanerad i sin undervisning så att studenterna vet vad de 
ska lägga sin energi på, något som också uppskattas mycket av 
studenterna. 

Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen, utses till Årets lärare 
2015 för sin förmåga att skapa ett öppet lärandeklimat där hon arbetar 
med ett flertal olika undervisningsmetoder som tar sin utgångspunkt i 
praktiska problem relevanta för utbildningen. Andrea verkar konsekvent 
för att sammanlänka teoretisk förståelse med praktiska exempel och 
bjuder sina studenter på ett stort kontaktnät av verksamma jurister. På 
ett engagerande och respektfullt sätt inspirerar Andrea sina studenter 
till ett utökat intresse för fältet samtidigt som hon genom konstruktiv 
återkoppling bidrar till deras färdigheter i att skriva texter. Med stor 



kunskap och humor motiverar hon sina studenter att lägga ner arbete 
på sina studier. 

 

2014 

Suzanne Kriström Alonzo, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen utses till Årets lärare 2014 för sitt genuina 
engagemang och inspirerande pedagogiska förhållningssätt där 
snabb och genomgående konstruktiv återkoppling till studenter 
skapar ett positivt lär- och undervisningsklimat som väcker 
intresse och lägger grunden till ett kritiskt reflekterande 
förhållningssätt till relevant ämnesteori i relation till en vidare 
samhällelig kontext. 

Mårten Edenroth, Juridiska institutionen utses till Årets lärare 
2014 för sitt positiva, engagerande pedagogiska förhållningssätt 
som involverar studenter i ett aktivt undersökande av ämnets 
ramar och innehåll, där varje student får göra sin röst hörd och 
genom en närmast sokratisk dialog uppmuntras till att 
självständigt formulera och förstå ämnesteoretiskt relevanta 
resonemang.  

Clas Hättestrand, Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi utses till Årets lärare 2014 för sin förmåga att 
med hjälp av varierande och utforskande pedagogiska 
angreppssätt i klassrumssammanhang och i fält förklara komplexa 
företeelser på ett sätt som skapar förutsättningar för studenter att 
utveckla sin personliga förståelse av komplicerade 
ämnesteoretiska aspekter av undervisningsinnehållet.  

Maria Wingstedt vid Centrum för tvåspråkighetsforskning 
utses till Årets lärare 2014 för sitt engagerande, inkluderande 
pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för 
studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett 
pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i 
studenters ämnesteoretiska förståelse. 

2013 

Åke Zimmermann, Slaviska institutionen utses till Årets lärare 2013 
för sin engagerande och välstrukturerade undervisning. Han lyckas på 
ett föredömligt sätt synliggöra vad som är central kunskap och 
säkerställer att samtliga studenter kan tillägna sig denna. Hans 
undervisning kännetecknas av en kombination av högt ställda krav och 
ett öppet, lustfyllt lärandeklimat som motiverar till effektiva 
språkstudier.  

Jessika van der Sluijs, Juridiska institutionen utses till Årets lärare 
2013 för sin förmåga att entusiasmera och motivera studenter även i 
mer svårtillgängliga delar av juridikämnet. Med hjälp av en väl 
förberedd case-metodik lyckas Jessika van der Sluijs föra samman 
vardagsnära fenomen med analytiska perspektiv och därmed på ett 
förtjänstfullt sätt fördjupa studenternas förståelse.  



Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper utses 
till Årets lärare 2013 för sin förmåga att göra det svåra begripligt, 
stundtals med kreativa och okonventionella pedagogiska lösningar. Han 
vinnlägger sig om att nå ut till så många studenter som möjligt 
samtidigt som han är lyhörd för studenternas individuella önskemål och 
behov. Därtill har Alasdair Skelton utvecklat uppskattade 
distansundervisningsformer som möjliggör stora mått av flexibelt 
lärande.  

Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen utses till 
Årets lärare 2013 bland annat för en särskilt utvecklad praktik med 
individuell feedback som på ett föredömligt sätt hjälper de egna 
studenterna till ett fortsatt lärande även efter genomförda 
examinationsuppgifter. Med sitt personliga engagemang för 
studenters lärande är hon som kollega samtidigt ett uppskattat 
pedagogiskt föredöme på den egna institutionen. 

2012 

Franco Pauletto, Institutionen för franska italienska och 
klassiska språk 
Utses till Årets lärare 2012 för sin entusiasmerande och 
engagerande undervisning i italienska. Franco skapar en miljö som 
stärker studenternas lust att lära och skapar samtidigt motivation 
för fortsatta och fördjupade studier i ämnet. Med väl planerade och 
varierande arbetsformer i olika medier utformar han en 
undervisning som förutsätter ett aktivt deltagande och svarar mot 
högt ställda mål. Han bygger sin lärargärning på väl motiverade 
pedagogiska val. Som kollega kännetecknas hans pedagogiska 
gärning av ett likaledes engagerat deltagande i institutionens 
utvecklingsarbete. 
 
Mårten Schultz, Juridiska institutionen  
Utses till Årets lärare 2012 för sin engagerade och uppskattade 
undervisning i civilrätt. Med utgångspunkt i föreställningen att 
juridikämnet är en disciplin som bygger på argumentation, väljer 
han att aktivt skapa förutsättningar för interaktion och samarbete. 
Med olika innovativa grepp som utnyttjandet av sociala medier i 
undervisningen strävar Mårten efter att överbrygga avståndet 
mellan studenter och lärare och möjliggör samtidigt snabb och 
effektiv återkoppling på studenternas lärande. En särskild förtjänst 
är att han förmår möta studenter och andra på helt olika nivåer, 
och med väl valda praktiska exempel närma sig svåra teoretiska 
grundproblem. 
 
Magdalena Rosell, anställd vid Institutionen för 
biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet men 
med hela sin undervisning förlagd till Stockholms 
universitet 
Utses till Årets lärare 2012 för sitt innovativa och 
gränsöverskridande arbete med Stockholms universitets 
nutritionistutbildning. I egenskap av studierektor för 
masterprogrammet i nutrition har Magdalena under 
Bolognaprocessen tagit initiativ till en rad pedagogiska 
utvecklingsarbeten vid institutionen. Intresset för pedagogisk 
utveckling genomsyrar även hennes arbete med de egna 
studenterna. Såväl undervisningen som examinationen uppskattas 



av studenterna som genuina lärtillfällen. Vidare har Magdalena 
genom sitt särskilda intresse för vetenskapsteori och 
vetenskapsfilosofi gjort viktiga insatser för att fördjupa 
studenternas vetenskapliga förhållningssätt. 
 
Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen 
Utses till Årets lärare 2012 för sina framstående undervisnings-
insatser under ett antal år på samtliga nivåer. Maria har i sitt 
arbete fokuserat målmedvetet på komplexa pedagogiska 
problemställningar, som kopplingen mellan abstrakt 
statsvetenskaplig teoribildning och den enskilde studentens 
vardagsnära erfarenheter. Maria uppvisar dessutom ett utvecklat 
vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande och har 
publicerat flera ämnesdidaktiska studier om statsvetenskap i högre 
utbildning. Ett intresseområde har varit skilda 
undervisningsformers betydelse för studenternas analytiska 
förmåga, vilket har rönt stor uppskattning bland studenterna. 
 

2011 

Barbro Landén, Institutionen för baltiska språk, finska och 
tyska 
Utses till Årets lärare 2011 för sitt långsiktiga och engagerade 
arbete för pedagogisk utveckling. Som studierektor skapar Barbro 
inspirerande former för dialog om språkundervisning inom 
lärarlaget och ger stöd till såväl nya som erfarna kollegor bland 
annat genom auskultationer. Hon har lett arbetet med att utveckla 
progressionen mellan institutionens kurser och introducerat 
varierade examinationsformer. Barbro är en uppskattad lärare som 
lyckas anpassa undervisningen till studenternas skilda 
förkunskaper och genom tydlighet och stöd främja allas 
självständighet och kritiska förhållningssätt. 
 
Martin Tamm och Yishao Zhou, Matematiska institutionen 
Utses som lärarpar till Årets lärare 2011 för sin innovativa 
utveckling av Matematik I. Genom att införa kontinuerliga e-
tentamina, datorbaserade problemsamlingar och inspelade 
föreläsningar främjar de studenternas flexibla lärande samtidigt 
som de frigör lärartid för problemorienterad och snabb 
återkoppling. Studenterna aktiveras tidigt i sina studier och tränas 
under varierade former att använda ett matematiskt språk. 
Metoderna används för såväl campusundervisning på hel- och 
halvfart som distansundervisning. Martins och Yishaos reformer 
har ökat kvaliteten i studenternas resultat och förbättrat 
genomströmningen på kurserna. 
 
Elisabet Borg, Psykologiska institutionen 
Utses till Årets lärare 2011 för sin lustfyllda och entusiasmerande 
undervisning i statistik. Hon skapar ett kreativt lärandeklimat 
genom att kombinera höga förväntningar med stor tilltro till 
studenternas förmåga att lära sig på djupet och arbeta hårt. 
Elisabets varierade undervisning kännetecknas av tydlig struktur, 
verklighetsnära övningar och framåtsyftande återkoppling. Elisabet 
tillgängliggör även området genom att utarbeta kurslitteratur och 
kursmaterial som studenterna uppskattar. 
 



2010 

Roger Nyborg, Institutionen för nordiska språk 
 
Utses till Årets lärare 2010 för sin varierade och innovativa 
språkundervisning. Med stort engagemang och okonventionella 
metoder främjar Roger alla studenters lärande trots stora och 
heterogena studentgrupper. Genom att integrera det dagsaktuella 
i undervisningen och använda alternativa uttrycksformer sätter 
han ordförråd, grammatik och språkmelodi i vardagens 
sammanhang. Roger visar också sin pedagogiska förmåga i 
insatserna för att utarbeta läromedel i olika former. 
 
Carina Ljungwald och Eva Samuelsson, Institutionen för 
socialt arbete 
 
Utses som lärarpar till Årets lärare 2010 för sitt gemensamma 
arbete med att utveckla nätbaserad undervisning av internationellt 
snitt. Med fokus på socionomstudenternas kritiska tänkande och 
förmåga till reflexivt och vetenskapligt förhållningssätt utformar de 
kreativa lärandesituationer med hjälp av nya undervisningsformer. 
Studenterna uppmuntras till samarbete med internationella 
systerstudenter på en gemensam lärplattform, där formerna för 
dialog, återkoppling och examination varieras. Carina och Eva 
främjar aktivt det kollegiala pedagogiska utvecklingsarbetet och 
fungerar som aktiva inspirationskällor vid institutionen. 
 
 

2009 

Ingmar Borgström, Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi  

Ingmar Borgström utses till Årets lärare 2009 för sitt pedagogiska 
ledarskap och sin engagerade lärargärning. Med varierade former 
för undervisning och examination befrämjar Ingmar studenternas 
förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt. Han skapar 
ett tryggt och kreativt lärandeklimat genom tydliga krav, 
kontinuerlig återkoppling och löpande examination. Utmärkande 
för undervisningen är sammanflätningen av teori och praktik 
liksom innovativa sätt att använda ny teknik och IT-stöd. Ingmar 
sprider sina idéer till kollegor och inspirerar till gemensam 
utveckling av institutionens undervisning. 

Henry Montgomery, Psykologiska institutionen 

Henry Montgomery utses till Årets lärare 2009 för sina 
pedagogiska insatser inom ekonomisk psykologi. Med entusiasm 
och pionjäranda utnyttjar Henry ämnets disciplinöverskridande 
karaktär och lyckas levandegöra forskning genom exempel från 
såväl vardagen som kulturens områden. I kursen möts olika 
vetenskaper och aktörer inom och utom akademin. Henrys 
personliga engagemang i samspelet med studenterna skapar tillit 
och främjar nyfikenhet. I tät dialog får studenterna handfast 



återkoppling som möter dem på deras individuella nivå och ökar 
förmågan till kvalificerade självstudier. 

2008 

Bo Nilsson, Avdelningen för medicinsk strålningsfysik 

Bo Nilsson utses till Årets lärare 2008 för sitt arbete med att 
planera och bedriva yrkesutbildning på vetenskaplig grund med 
studenten i centrum. Som programansvarig för 
sjukhusfysikerprogrammet har han skapat en trygg lärandemiljö 
där studenterna ständigt uppmanas att förhålla sig kritiska till 
teori, metod och praktik samt tränas i sin analytiska förmåga. Som 
lärare visar Bo Nilsson ett stort engagemang för studenternas 
förståelse genom att uppmuntra till reflektion, referera till 
kommande arbetsliv och integrera teori och praktik. 

Annika Norée, Juridiska institutionen 

Annika Norée utses till Årets lärare 2008 för sin förmåga att nå 
fram till studenterna och bedriva undervisning med mycket gott 
resultat. Med ett brinnande och outtröttligt engagemang utmanar 
hon sina studenter att lyfta blicken från det rent ämnesspecifika 
och synliggör genom exempel i vardagen juridikens roll i 
samhället. Annika Norée ger med sin kontextuella syn på ämnet 
studenterna redskap att utvecklas till goda samhällsmedborgare. I 
sin undervisning uppmuntrar hon studenterna till delaktighet och 
inbjuder till diskussion med högt i tak. 

Monica Skrinjar, Kriminologiska institutionen 

Monica Skrinjar utses till Årets lärare 2008 för att hon på ett 
metodiskt och kreativt sätt bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete 
utifrån studenternas synpunkter och sina egna högt ställda mål. 
Hon utmanar studenterna och utnyttjar sin pedagogiska skicklighet 
för att ge dem redskap att se samhället ur nya perspektiv. Monica 
Skrinjar får studenterna att upptäcka sin potential och samtidigt ta 
stort eget ansvar för sitt lärande. Hon integrerar genusperspektiv 
och bygger sin undervisning på en studentcentrerad pedagogik. 

Ulla Sundberg, Institutionen för lingvistik  

Ulla Sundberg utses till Årets lärare 2008 för sin kreativa och 
varierade undervisning på vetenskaplig grund. Som forskande 
lärare med bred erfarenhet och stor pedagogisk skicklighet ställer 
hon höga krav och skapar ett lärandeklimat som bygger på 
förtroende, respekt och höga förväntningar. Ulla Sundbergs 
genomtänkta pedagogiska förhållningssätt avspeglas i hur hon 
planerar, informerar om och genomför sin undervisning. Med olika 
innovativa sätt att undervisa och examinera skapar hon 
förutsättningar för alla studenter att nå målen. 

 

2007 



Krzysztof Bak, Institutionen för litteraturvetenskap och 
idéhistoria  

Krzysztof Bak utses till Årets lärare 2007 för ihärdig uppmuntran 
till kritiskt tänkande och brinnande engagemang för såväl 
studenter som ämne. Han utvecklar i kontinuerlig dialog 
undervisningens och examinationens former och innehåll. Krysztof 
Bak är en lärare som inte räds vetenskapens komplicerade natur. 
Studenter som kommer in med förväntan om färdiga och 
välpaketerade kunskaper, går ut med en insikt om att akademiska 
discipliner är "work in progress" med både olösta problem och 
tillfälliga lösningar. I sin pedagogiska praktik beaktar Bak denna 
dynamik genom att balansera mellan kunskapers stabilisering och 
relativisering.  

Margareta Ohné, Institutionen för genetik, mikrobiologi och 
toxikologi 

Margareta Ohné utses till Årets lärare 2007 för en omvittnat 
skicklig lärargärning. Hennes undervisning präglas av en levande 
forskningsanknytning, ett studentcentrerat perspektiv och 
internationella utblickar. Margareta Ohné är en mycket erfaren 
pedagog med djupt engagemang i kvalitets- och 
utvecklingsarbete. Hon föreslås som pristagare för att hon 
konsekvent och målmedvetet arbetat med uppföljning och 
utvärdering på olika nivåer. I sin undervisning eftersträvar hon att 
anknyta stoffet till världen utanför universitetet och konkret visa 
hur kunskaper och färdigheter kan användas i samhället. 
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Inget individuellt lärarpris delades ut 

 

2005 

Inget individuellt lärarpris delades ut 
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Brita Bergman, Institutionen för lingvistik 

http://www.upc.su.se/content/1/c6/03/45/15/Krzysztof_Bak.pdf
http://www.upc.su.se/content/1/c6/03/45/15/Krzysztof_Bak.pdf
http://www.upc.su.se/content/1/c6/03/45/15/Margareta_Ohne.pdf
http://www.upc.su.se/content/1/c6/03/45/15/Margareta_Ohne.pdf


"har en enastående förmåga att göra komplicerade sammanhang 
tydliga och hjälpa studerande att sätta in ny kunskap i sitt 
sammanhang, oavsett på vilken nivå hon undervisar… ta in ny 
kunskap från såväl egen som andras forskning, både inom Sverige 
och i utlandet, … använder examinationsformer som utvecklar de 
studerandes egen analysförmåga och kunskap, … skapa nya 
delkurser och kurser. Hon är en eldsjäl inom 
teckenspråksforskningen och oerhört kunnig inom området.”  

Otto Hermelin, Institutionen för geologi och geokemi  

”har ett enormt engagemang för både studenter och för de ämnen 
han undervisar i … Kunnig, fina presentationer, … Visar 
studenterna hur kul geologi är samt för att han utvecklat och 
framställt särskild kursinformation för ett antal kurser i 
rekryteringsskapande syfte. ”  

Alexa Robertson, Statsvetenskapliga institutionen  

"målmedveten kursutveckling … drivande vad gäller att utveckla 
undervisningsmetoderna, … agerat som stöd för yngre lärare … 
ovanligt närvarande i rollen som utvecklande kritiker …..arbetat 
med att bygga upp en speciell undervisningsprofil kring 
statsvetenskap och mediaforskning.”  

Ulrik von Essen, Juridiska institutionen  

”har på ett engagerat och entusiasmerande sätt utmanar sina 
studenter att använda de juridiska verktygen kreativt, … förmedlar 
sin kunskap på ett enkelt och lättförståeligt sätt, genom 
strukturerad undervisning …och mycket uppskattad bla.a för sin 
metod att göra scheman över hur man skall gå till väga för att lösa 
olika juridiska problem …och som lägger ned mycket tid och stort 
engagemang för att alla studenter verkligen skall förstå ämnet och 
kunna lösa de juridiska problemen.”  

 
2003  

Ulf Björklund, Socialantropologiska institutionen  

”Som kollega till Ulf Björklund i ca 30 år vill jag varmt 
rekommendera att han tilldelas Stockholms Universitets 
pedagogiska pris 2003. Med vissa uppehåll för forskning har han 
under hela denna tid engagerat sig starkt för institutionens 
grundutbildning, både som lärare och, under flera perioder, som 
prefekt och som studierektor. Eftersom han nu snart torde komma 
att slutgiltigt lämna studierektorskapet vore detta det rätta tillfället 
att ge universitetets erkännande åt en lång och mycket 
högtstående lärarinsats. Ulf Björklund har alltid tagit ett stort 
ansvar och haft en remarkabel överblick över Socialantropologiska 
institutionens undervisning, och har kontinuerligt strävat efter att 
förnya och vidareutveckla den; och jag vill samtidigt understryka 
att han samtidigt med detta djupa engagemang har fortsatt att 
bedriva viktig egen forskning och hållit sig i nära kontakt med 
forskningens frontlinjer. Under sin senaste period som studierektor 



har han spelat en huvudroll som organisatör och pådrivare i en 
översyn särskilt av nya former för studentaktiviteter och 
samverkan, som resulterat bl a i inrättandet av ett nytt studentråd 
där problem ventileras och nya idéer arbetas fram. Han har också 
varit den centrala kraften i organiserade insatser för ett nytt 
samarbete med arbetsmarknaden, i ett program som bl a under 
våren 2002 omfattade en spännande ”arbetsmarknadsdag för 
etnologer och antropologer” i samarbete med Etnologiska 
institutionen och med medverkan av många avnämare – 
organisationer”, myndigheter och företag. Allt detta har jag på 
nära håll uppskattat mycket, men allra mest vill jag framhålla Ulf 
Björklunds personliga intresse och respekt för studenterna, och 
hans egen intellektuella hållning, som i så många år gjort hans 
föreläsningar och seminarier livfulla och spännande.  

”Han har gjort ovanligt engagerade insatser under de senaste 
trettio åren då han i flera omgångar varit prefekt eller studierektor 
vid Socialantropologiska institutionen och dessutom undervisande 
grundundervisningslärare.  

Ulf Björklund är både väldigt kunnig inom antropologisk teori och 
etnografisk insiktsfull (Hans egen forskning kring disasporaer, 
vilken han kontinuerligt odlat trots ett oerhört tungt lass på 
undervisningssidan är också av hög kvalitet.) Hans undervisning 
drar fördel av båda dessa drag. Fastän han tar 
undervisningsuppgiften mycket seriöst låter han alltid sitt 
framträdande präglas inte bara av ärlighet och insikt utan också av 
humor vilket gör det spännande att lyssna på honom – en 
intellektuell estradör. Hans lärarroll präglas såväl av 
professionalitet och som av den blandning av vänlig finurlighet och 
starkt engagemang för andra människor som är hans personliga 
kännetecken.  

Som kollega har man förstås inte så ofta fördelen att få njuta av 
hans lektioner men ser mer av mannen bakom kulisserna – en 
studierektor som alltid kämpat för att befästa studenternas 
inflytande och för att ge undervisningen en prägel både av 
modernt antropologiskt tänkande och en jämlik och humanistisk 
människosyn. På senare år har han också gjort stora insatser för 
att åskådliggöra antropologins användbarhet i olika samhälleliga 
sammanhang för studenterna, inte minst genom lanseringen av 
samarbetsprojektet ”Arbetsmarknadsdagen för antropologi och 
etnologi”. En till synes outtröttlig vilja att inte förvandla 
institutionens verksamheter till rutin, utan ständigt pröva nya 
vägar för grundundervisningen, har gjort honom till en 
stimulerande förebild för oss kollegor.”  

”Ulf Björklund kombinerar en gedigen ämneskompetens och 
förmåga att lära ut grundvalarna inom antropologin med ett starkt 
personligt engagemang i sin undervisning. Han har ett genuint 
intresse i att i sin undervisning utgå från studenternas 
förutsättningar, att lyssna till studenternas synpunkter, frågor och 
kommentarer men också på deras syn på förutsättningarna för 
lärande.”  



”Enastående arbete för att förbättra undervisningen på 
grundkursen och för hans outtröttliga ansträngningar för att påvisa 
tillämpningar och arbetsmöjligheter inom ämnesområde.”  

”Ulf med lysande entusiasm & passion för ämnet inspirerar 
studenterna att reflektera och diskutera ämnet. På ett skickligt sätt 
inbjuder han alla studenter att delta & reflektera. Dessutom är han 
en mycket underhållande föreläsare.”  

”Han har visat en brinnande passion för ämnet och med denna 
passion har han influerat sina elever på ett oerhört positivt sätt. 
Hans föreläsningar är intressanta och Ulf är verkligen ambassadör 
för ämnet.”  

”Otroligt kunnig inom sitt område och väcker ett intresse utöver 
”det vanliga obligatoriska”. Får studenten att ta eget ansvar och 
tänka sig fram till egna slutsatser. Entusiasmen hos honom är 
enastående och det är svårt att tappa intresset. Bra helt enkelt! 
Bra att han bryr sig om språket i uppsatser. Stavfel liknande.”  

”Han är mycket karismatisk och engagerad föreläsare.”  

”Han är en av de få lärare som jag mött under mina 
universitetsstudier som hälsar och är intresserad av ens åsikt även 
utanför klassrummet och också när kursmomentet är över. Man är 
inte bara en elev/student utan en person.”  

”Jag tycker att han är en väldigt inspirerande lärare som får sina 
elever att se klarare.”  

Ingrid Nordberg, Tyska institutionen  

”Som föreläsare är Ingrid Nordberg kunnig och engagerad, särskilt 
ifråga om att levandegöra och förklara problemställningar och 
begrepp inom den tyska grammatiken. Hon har ett behagligt sätt 
att närma sig grammatiska regler, förklara deras förekomst och 
praktiskt tillämpa densamma genom exempel. Dessutom har hon 
en god beredskap att ta itu med alla de frågor som kan dyka upp.  

Ett annat exempel på hur hennes pedagogiska engagemang 
kommer till uttryck är genom författandet av eget kursmaterial 
som är mycket uppskattat bland studenterna. Genom hela hennes 
lärargärning syns ett omisskännligt kärleksfullt engagemang för 
studenterna. Den student som har frågor kring studierna känner 
sig alltid välkommen att fråga Ingrid Nordberg.  

Nämnas bör också hennes engagemang för studentinflytande och 
dess återkoppling till pedagogiken.  

Ingrid Nordberg har också förmågan att se individen och dess olika 
förutsättningar. Hon engagerar sig i studenternas situation, och 
gläder sig över sina studenters framgångar både inom och utanför 
institutionen men stimulerar dessa för fortsatta studier inom tyska 
institutionen.”  



Lars-Johan Norrby, Institutionen för fysikalisk kemi, 
oorganisk kemi och strukturkemi  

”Lars-Johan Norrby har en mycket god förmåga att levandegöra 
ämnet kemi och inspirera studenterna att göra sitt yttersta för att 
nå resultat. Studenterna utvecklas under hans ledning till att bli 
kritiskt tänkande naturvetare. Studenterna får dessutom en god 
grund för fortsatta, fördjupade kemistudier.  

Han använder sig av många varierande arbetssätt för att stimulera 
studenternas teoriförståelse t.ex. genom att göra små, ofta enkla 
demonstrationsförsök i föreläsningssalen. Många idéer, grundade 
på erfarenhet från undervisning utomlands, har gett oss ett 
internationellt perspektiv på vår utbildning till gagn för både 
studenter och kollegor. Omdömen från kursutvärderingar är alltid 
oerhört positiva. Lars-Johan Norrby föreläser omväxlande på 
grund- och påbyggnadskurser. Han var studierektor åren 78-81. 
Han har med stort engagemang utvecklat en ny kurs i kemi för 
jurister, 10 poäng, som startade våren 2002 och ges även nu i vår.  

Kemiska sektionen har startat ett projekt med ”adoption” av två 
gymnasieskolor, Jakobsbergs NT-gymnasium och Tumba 
gymnasium. Dessutom åker universitetslärare ut och diskuterar 
naturvetarfrågor samt ger läxhjälp o.d.  

Lars-Johan Norrby har både varit ute i skolorna och handlett 
laborationer här på Kemiska övningslaboratoriet.”  

”Vi är en hel grupp forskare, forskarstuderande och övriga som 
haft förmånen att lära känna och samarbeta med Lars-Johan 
Norrby. Flera av oss har haft honom som lärare och vi kan bara 
konstatera att han blir bara bättre och bättre. Han har dessutom 
tagit steget att arbeta tvärvetenskapligt och 
fakultetsöverskridande, som i fallet med kursen Kemi för jurister. 
Det är i sig en pedagogisk utmaning, eftersom juriststudenterna i 
allmänhet inte har ”det kemiska språket”. Han är alltid glad, 
positiv, villig att hjälpa till och upplysa om det man söker, mycket 
kunnig i sitt område och har trots många år som lektor inte 
stagnerat utan är fortfarande en eldsjäl när det gäller 
undervisning. Han är även engagerad i att öka rekryteringen av 
studenter till kemiutbildning genom sin undervisning inom 
basblocket och genom engagemang i projekt riktade mot 
gymnasieskolan. Han är innovativ och mycket uppskattad av 
studenter och medarbetare.”  

”Mycket omtyckt och pedagogisk lektor. Utvecklat och föreläst på 
många nya kurser t ex ”kemi för jurister”, miljökemikurser, 
basåret i Kemi A&B samt Kemins grunder för blivande kemister på 
kemistlinjen. Klarar att ha alla dessa bollar i luften samtidigt under 
samma läsår!! Dessutom åker han till Tumba & Jakobsbergs 
gymnasier för att leda ”kemiklubben” =mentorsverksamhet dvs 
rekrytering på sikt.”  

”Jag skulle bli glad om Lars-Johan Norrby blev ”Årets lärare”, det 
vore mycket välförtjänt.  



Han är en i mitt tycke komplett pedagog, engagerad och kunnig, 
väl förberedd och noggrann -listan kan göras lång.  

Något som speciellt bör framhållas är Lars-Johans förmåga att se 
till varje student, han bryr sig och förmedlar visdom även om 
sådant som inte direkt är kemikunskap. 

Jesper Öberg, Juridiska institutionen  

”Jesper Öberg har ett undervisningssätt som starkt underlättar 
förståelsen för skatterättens svåra problem. Han visar ett stort 
personligt engagemang som inspirerar till hårt arbete där de 
verkligen behövs. Han visar stor hjälpsamhet och engagerar sig 
långt utöver de normala i undervisningen. Vid lektionstillfällena har 
han med sitt lättsamma sätt och brinnande intresse gjort ett 
potentiellt annars mycket svårt ämne lättillgängligt och roligt. Vid 
rättning av PM meddelar han feedback och tar sig tid att gå 
igenom uppgiften när studenten så önskar. Jesper Öberg skriver 
även tentamensfrågor som är välformulerade och jämna i 
svårighetsgrad. Hans svarsmallar till gamla frågor är pedagogiskt 
uppbyggda och är till stor hjälp vid inlärningen både inför 
tentamen och även under kursens gång. Jesper är lätt att få 
kontakt med och står ofta till förfogande utanför arbetstid, 
exempelvis på kvällstid och även i hemmet.”  

 
2002  

Henrik Edelstam, Juridiska institutionen  

"Henrik Edelstam är en stor pedagog som med oerhört stort 
engagemang tar hand om studenterna. Hans förklaringar är lätta 
att förstå och väl underbyggda. Han gör även de svåraste 
områdena enkla att förstå genom att lugnt och metodiskt gå 
igenom problemet från grunden, ofta med hjälp av skisser och 
visuella hjälpmedel. Hans tentafrågor är skickliga och bygger på en 
lång erfarenhet av undervisning. Nivån på dessa frågor är alltid 
densamma trots de skilda områdena.Vidare sammanställer alltid 
Henrik Edelstam mycket grundliga och utförliga tentamenssvar 
som är mycket uppskattade av studenterna. Henrik Edelstams sätt 
är mycket trevligt och sakligt. Alla studenter får alltid ett positivt 
och tillmötesgående svar på sina frågor även då de ställs utanför 
undervisningstiden. Henrik Edelstam anser att kursutvärderingar 
är av stor vikt och klargör detta för studenterna, vilket resulterar i 
att dessa lämnar in sina kursutvärderingar. Studenter som har 
tilldelats andra lärare påträffas vanligen på Henrik Edelstams 
undervisning för att få ta del av hans pedagogiska undervisning. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Henrik Edelstam är i våra ögon 
den bästa lärare vi har träffat. Henrik Edelstam gör långt mer för 
att hans studenter skall förstå ämnet än någon annan lärare och 
förtjänar därmed det pedagogisk priset 2002." 

 

Alan McMillion, Engelska institutionen  



"Alan McMillion är en utomordentligt bra föreläsare och en skicklig 
pedagog. Hans föreläsningar och seminarier är alltid väl 
förberedda, med ett tydligt upplägg. Bra exempel och mycket 
repetition gör att budskapet når fram till oss studenter. Alan är 
öppen för olika teorier inom sitt ämne. Med ett trevligt bemötande 
av studenterna skapar han en öppen atmosfär. Alan finns 
dessutom alltid tillgänglig för frågor, under och efter lektionstid 
och via e-post. Med entusiasm och en stor portion humor lyckas 
Alan göra syntax och grammatik både spännande och roligt!" 

Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap  

"Han har genom sin undervisningsstil lyckats skapa intresse och 
förståelse där andra misslyckats. Han får det som folk tror är svårt 
att verka lätt genom att använda underhållande men ändå tydliga 
exempel." 

Gunnel Skoog, Zoologiska institutionen  

"… hon under snart 20 år framgångsrikt ansvarat för 
påbyggnadskursen Miljövård för biologer (10p). Gunnel Skoog 
förstod på ett tidigt stadium vikten av att förmedla miljörelaterade 
kunskaper till studenterna. Hon initierade miljövårdskursen redan 
på 80-talet och har därmed varit en föregångare för många av 
dagens miljökurser vid våra lärosäten. Gunnel har hela tiden 
utvecklat och uppdaterat kursen för att förmedla aktuella 
samhällsdebatter i ljuset av de senaste forskningsrönen. Ett viktigt 
inslag i utbildningen är hela tiden kopplingen till det omgivande 
samhället genom praktik utanför universitetet samt studiebesök, 
seminarier och föreläsningar. 2001 inleddes ett samarbete med 
studenter på samhällsplanerarlinjen, varigenom tvärvetenskapligt 
tänkande omsätts i praktiken. Ett omdöme från en av Miljövårdens 
kursdeltagare sammanfattar Gunnels gärning som pedagog: "Den 
bästa kurs jag gått". Förutom på Miljövårdskursen så har Gunnel 
varit en mycket kompetent och uppskattad lärare på biologiska 
grundutbildningens ekologikurser." 

 
2001  

Eve Arnold, Institutionen för geologi och geokemi  

"Hon är genuint engagerad i ämnet och i sina studenter. Hon är 
inspirerande och väcker intresse för fortsatta studier inom ämnet. 
Eve öpnar fönstret mot den vetenskapliga världen, genom att dela 
med sig av egna erfarenheter, tipsa om intressanta tidskrifter och 
sammanföra oss med forskarstudenter." 

Helmut Müssener, Institutionen för tyska och nederländska  

Utdrag: ..."för hans framstående och outtröttliga insatser som 
lärare, föreläsare, handledare och forskare i tysk litteratur och 
kultur."..."där undervisning och forskning ständigt har kombinerats 
i ett sant humanistiskt perspektiv som ytterst syftar till ökad 
förståelse mellan människor från skilda språkgemenskaper och 
kulturer." "Han är en karismatisk och inspirerande lärare och 
föreläsare, som förmår fängsla sina åhörare på alla stadier och 



som alltid är lika strukturerad och väl förberedd, vare sig 
kursdeltagarna består av en grupp nybörjare på A-nivån eller 
doktorander inom ett avancerat forskarseminarium." 

Yvonne Svanström, Ekonomisk-historiska institutionen  

"Hon är en engagerad och oerhört kunnig lärare som kommit att 
bli en mentor för många, framförallt för kvinnliga studenter. 
Yvonne Svanström lägger ned mycket kraft och energi på att 
studenterna skall förstå kopplingen mellan teori och empiri och 
andra svårigheter inom ämnet. Hon uppmuntrar alltid till kreativt 
skrivande och kritiskt tänkande. Som uppsatshandledare är 
Yvonne föredömlig. Hon ställer alltid upp för sina studenter, 
uppmuntrar och stärker mångas självförtroende. Genom 
uppmuntran och starkt engagemang för studenters arbete har hon 
lockat flera kvinnliga (och manliga) studenter att söka högre 
utbildning." 

 
2000  

Karin Helander, Teatervetenskapliga institutionen  

"...att hon genom sitt stora engagemang, sin lyhördhet och sina 
väl upplagda och genomförda lektioner är den självklara 
kandidaten till detta pris.  

Karin Helander lär sig snabbt alla elevers namn, och kan därför 
tilltala eleverna på ett mer personligt sätt. Hon är ett bra exempel 
på hur en lärare kan ta till sig utvärderingarna som konstruktiv 
kritik, och sedan vidareutveckla sin undervisning. Vid en 
terminsutvärdering framkom att studenterna ansåg att 
institutionernas motiveringar vid betygssättning var vaga. Karin 
Helander tog till sig av kritiken och terminen därpå förbättrade hon 
sin betygssättning på kursen i Föreställningsanalys. Hon 
utvecklade ett system där hon för att förtydliga sig även satte 
delbetyg för att söka redovisa hur högt studenten nått i olika 
hänseenden, exempelvis språklig kvalitet. Detta utvecklade hon 
även i en välarbetad skriftlig kommentar. Kriterierna går hon 
dessutom igenom inför uppsatsskrivandet.  

Eftersom Karin Helander har bakgrund inom teatern kan hon även 
integrera praktikens perspektiv i den teoretiska utbildningen. Hon 
lyckas som ingen annan lärare förmedla sin enorma kunskap på ett 
strukturerat och engagerande sätt. Allas vår erfarenhet är att hon 
verkligen anstränger sig för att vara maximalt tillgänglig och 
behjälplig för alla, på alla studienivåer.  

Karin Helanders pedagogiska strävan borde vara förebilden för alla 
lärare. Att uppmärksamma henne med det pedagogiska priset vore 
därför ett tecken på vår uppskattning för hennes brinnande 
engagemang så väl som en vink vad som gör en bra pedagog.  

Hon utmärker sig i sin stora pedagogiska strävan. Hon är mån om 
studenternas förståelse, delaktighet och utveckling under sina 
kurser. Under kurserna ger hon litteraturens resonemang och 



begrepp en tydlig praktisk innebörd i diskussioner och teaterbesök. 
I dessa diskussioner visar hon en stor respekt för studenternas 
åsikter och uppmuntrar till egna tankegångar utan att förlora en 
röd tråd. Karin ser inte examinationerna som kontroll av 
kunskapsnivå utan anstränger sig för att de ska utveckla 
studenterna och ger därför goda motiveringar till betygssättningen 
där hon pekar på fel och brister men också uppgiftens starka sidor. 
Hon uppmuntrar också till en informell studentkontakt där man 
som student känner sig välkommen att ta kontakt.  

Hon är en så enastående engagerad och kunnig lärare. Hon är 
oerhört inspirerande, nyfiken och försöker hela tiden hitta nya 
framkomliga vägar att förmedla kunskap och förståelse till oss 
elever. Hon är också både lyhörd, humoristisk och uppmuntrande. 
Hon är kort&gott en av de absolut bästa lärare jag någonsin haft. 
Hon förtjänar ett pri  

Det är ordning på Karin! Planer och listor och papper av alla de 
slag är framme i god tid och är lätta att få tag på när Karin är i 
farten. Hon ställer alltid upp med extra hjälp. Hon vågar ställa krav 
på studenterna, men gör det på ett intelligent, övertänkt och 
flexibelt sätt. Hon bemöter oss med stor respekt och tänkande 
människor. Man känner sig sällan dummare än Karin, möjligen 
okunnigare, men det gör hon allt för att ändra på. Hon agerar 
överhuvudtaget med en stor pondus, med ett genuint grepp över 
såväl ämnet, föreläsningarna och sina egna tankar. Att hon också 
är vaken och rapp i huvudet och tungan bidrar förstås till att göra 
hennes föreläsningar till stora glädjestunder."  

Theddo Rother-Schirren, Juridiska institutionen 

Johan Schüldt, Juridiska institutionen 

"Därför att dessa två lärare både kan sin sak och därtill är mycket 
bra pedagoger. Vid sidan av sina respektive advokatverksamheter 
undervisar de i civilrätt 1. De fungerar som parhästar i 
undervisningen på ett förträffligt sätt. De lyckas utnyttja sina 
erfarenheter från verkligheten inom advokatyrket och bland sina 
klienter så att undervisningen blir både rolig och intressant. Inslag 
från den praktiska tillämpningen av ämnet varvas på ett trevligt 
och humoristiskt sätt med teori och fakta. Att de båda dessutom 
bjuder på sig själva och visar att de bryr sig om och beaktar 
studenterna och deras tillvaro, gör att de är mycket populära och 
uppskattade lärare.  

I juristutbildningen utgör de ett både positivt och värdefullt inslag 
utifrån. Lärare som har intresse av att undervisa på universitetet 
samtidigt som de verkar ute i det praktiska arbetslivet har mycket 
att ge. De bidrar till att den ofta alltför teoretiska 
universitetsundervisningen får en ökad förankring i arbetslivet. 
Enligt vår mening förtjänar detta att uppmuntras.  

Vi föreslår därmed båda två som kandidater för priset, så att de 
skulle få priset tillsammans, eftersom det inte går att skilja dem 
åt. Den ena är inte bättre än den andra. Det går inte att välja ut 
och belöna bara den ena. I undervisningen hänvisar de dessutom 



ofta till varandra och driver med varandra på ett trevligt sätt. De 
ses helt enkelt bland studenterna som väl fungerande parhästar 
som kompletterar varandra."  

Anders Karlhede, Fysikum  

"Vi nominerar professor Anders Karlhede, Fysikum, Prof. Anders 
Karlhede hör till den grupp som gjorde sin tidiga universitetskarriär 
på rent vetenskapliga meriter. Redan i sin avhandling gav han ett 
nu klassiskt bidrag till den allmänna relativitetsteorin, och senare 
har han gjort uppmärksammande bidrag inom så skilda områden 
som supergravitationsteori och teorin för tvådimensionella 
elektrongaser. Prof. Anders Karlhede är utan tvekan en av de mest 
framstående teoretiska fysikerna i landet. För Anders finns dock 
ingen motsättning mellan att vara en framgångsrik forskare och 
att vara en engagerad och framgångsrik lärare – tvärtom betonar 
han ständigt att dessa två roller betingar och förstärker varandra. 
Genom framgångsrik frontlinjeforskning utvidgar och fördjupar 
man hela tiden sitt perspektiv på ämnet och förmår bättre att 
anpassa kursinnehåll och undervisning till de krav som följer av 
både inom- och utomvetenskaplig utveckling.  

Fastän Anders är teoretisk fysiker och i sin forskning använder sig 
av mycket avancerade matematiska metoder, poängterar han 
alltid de enkla bilderna, och den konceptuella förståelsen som går 
hand i hand med den matematiska beskrivningen. Så har han till 
exempel utvecklat och undervisat en inledande kurs med titeln 
Kvantmekanikens Grunder, som har getts som den första 
fysikkursen på fysikerlinjen. I denna kurs får studenterna sitt 
första möte med kvantmekanikens fascinerande värld, och det 
endast med den matematik de har med sig från gymnasiet. Fastän 
denna kurs inte tyngs av onödig matematisk formalism, så är den 
inte lätt, eftersom de begrepp som förklaras är djupa. Den har 
dock varit mycket populär bland studenterna som kommit till 
Fysikum för att få en fördjupad förståelse av hur naturen fungerar. 
Till kursens framgång bidrar också Anders personlighet. Han har 
ett genuint intresse för att undervisa och han är i sitt esse när han 
umgås med studenter och doktorander.  

Anders anser att en av Fysikums viktigaste pedagogiska uppgifter 
är att ge en god utbildning av blivande lärare samt ställa upp med 
nödvändiga ”skräddarsydda” kurser för studenter med annan 
huvudinriktning som t ex kemister och geologer. Samtidigt har han 
alltid betonat vikten av att ha en fysikutbildning med en kvalitet 
som står sig väl mätt med internationella mått. En sådan 
utbildning är krävande, både för studenter och lärare och fordrar 
både organisatoriskt och pedagogiskt nytänkande. Anders idé har 
varit att erbjuda de bästa studenterna en extra krävande och 
högkvalitativ utbildning, som samtidigt är integrerad med den 
vanliga fysikerlinjen, och inte kräver alltför stora resurser. 
Resultatet av hans arbete är Intensivgrenen, som presenteras mer 
i detalj på sidan http://www.fop.physto.se/intensivgrenen.html. Vi 
vill betona att detta är en helt ny utbildningsgren som vi tror skall 
kunna rekrytera en grupp studenter till Fysikum som annars skulle 

http://www.fop.physto.se/intensivgrenen.html


valt teknisk fysik vid KTH. Utvecklandet av Intensivgrenen har 
krävt både pedagogiskt engagemang och nytänkande – en 
kombination av nya kurser och avancerade 
problemlösningsseminarier har utvecklats – och mycket 
administrativt och organisatoriskt arbete. Att det nu vid Fysikum 
finns en grupp engagerade lärare som tillsammans med Anders 
arbetar med intensivgrenen, är helt och hållet hans förtjänst.  

Samtidigt med sitt engagemang i intensivgrenen, så har Anders 
som medlem i Fysikums grundutbildningskommitté varit drivande i 
arbetet med att reformera och omstrukturera det ordinarie 
kursutbudet i den grundläggande fysikutbildningen.  

Anders har också varit verksam som popularisator – han har 
skrivit populärvetenskapliga artiklar, föreläst för allmänheten i 
Vetenskapslaboratoriet vid Fysikum samt skrivit en artikel om 
relativitetsteori för Nationalencyklopedien.  

På Fysikum finns många goda lärare och många framgångsrika 
forskare. I högtidstalen sägs alltid att dessa roller måste 
kombineras, och vi anser att Prof. Anders Karlhede är ett levande 
bevis på att detta är möjligt. Vi anser att han är en utomordentlig 
kandidat för Universitetets pedagogiska pris.  

Vi vill nominera Anders Karlhede till Pedagogiska priset främst för 
att han lagt ner mycket tid på att studenterna redan från början 
skall få bekanta sig med modern fysik. Han har till stor del drivit 
frågan om nytänkande, och utvecklat nya kurser som har gjort 
mycket för att motivera studenterna i början av utbildningen under 
den period de annars får lite kontakt med modern fysik. Trots sin 
goda teoretiska kunskap bemödar han sig alltid om att ge 
studenten en konceptuell och intuitiv bild av fysiken, speciellt i 
annars matematiskt krävande ämnen som kvantmekanik och 
statistisk fysik.  

Vi upplever att han respekterar sina studenter, lyssnar på deras 
åsikter och driver deras frågor, något vi studenter anser är en 
mycket viktig del av en bra lärares uppgift. Vi uppskattar också att 
han alltid bemödar sig med att hjälpa en student som har frågor, 
även inom ämnen som inte anknyter till hans forsknings- och 
undervisningsområde.  

Att ge Anders Karlhede det pedagogiska priset vore att uppmuntra 
en lärare som gjort otroligt mycket för att förbättra pedagogiken 
och innehållet i utbildningen på Fysikum."  

Nathalie Koivula, Psykologiska institutionen  

"På PAO programmet väljer vi varje termin årets manliga-resp 
kvinnliga PAO-personlighet. Vi i PAOs ämnesråd har valt att 
nominera den kvinnliga personligheten till årets lärare 2000. 
Nathalie Koivula får denna utmärkelse för sin lärargärning på PAO-
programet. Med sitt sätt att förklara och förmågan att motivera 
har hon för många studenter gjort ett tungt ämne lättare. Vi vill 
premiera henne för att hon alltid tar sig tid för sina elever samt för 
hennes engagemang och stora entusiasm.  



Det tunga ämne det refereras till är metod och statistik på 
fortsättnings- och påbyggnadskurserna. Ett ämne som PAO-
studenter i allmänhet har svårt för men som Nathalie gjort både 
lättare och roligare." 

 

1999  

Tore Bengtsson, Zoofysiologi, Wenner-Grens institut  

"Tore Bengtsson är mycket kunnig inom sitt område och har god 
kontakt med studenterna. Framförallt brinner han för sitt ämne 
och hans omåttliga entusiasm smittar av sig på studenterna. Hans 
föreläsningar innehåller alltid en röd tråd som är lätt att följa. Tore 
är mycket vältalig vilket gör förläsningarna om möjligt ännu 
roligare. Tore Bengtsson är ett föredöme vad gäller pedagogik och 
bör därför tilldelas priset "Årets lärare 1999"." 

Anders Carlsson, Institutionen för arkeologi  

"Han förmedlar sitt ämne på ett entusiasmerande sätt. Hans eget 
frågande och ifrågasättande öppnar vägar för nya sätt att tänka 
inom arkeologin och skapar goda förutsättningar för att 
studenterna kan börja tänka själva. Han är beredd att ompröva 
sina undervisningsmetoder och beredd att diskutera den litteratur 
som ska användas i undervisningen. Han tar sig tid att delta i en 
konferens om studentinflytande." "Hans stora intresse och 
engagemang för ämnet gör alla föreläsningar välbesökta och 
spännande. Man kan som student inte undgå att tycka att ämnet 
är spännande, även de moment som man själv aldrig kunde tänka 
sig tycka vara intressanta. Han för alltid en dialog med 
studenterna om undervisningen, och då med hela klasser såväl 
som enskilda ämnesrådsrepresentanter. Han är alltid påläst, 
refererar till den senaste forskningen i ämnet, för in teori i ämnet 
redan på grundkursen och problematiserar allt och uppmuntrar 
studenterna att ifrågasätta och undersöka saker på egen hand. 
Han diskuterar gärna gender, nationalism och arkeologins roll i 
dagens samhälle och även i ett mer historiskt perspektiv. Han 
ställer stora krav på sig själv som lärare, men backar inte för att 
ställa krav på studenterna i gengäld. Han tar alltid kritik på 
kursutvärderingarna som en bra bas att utveckla sin undervisning 
på. Som studierektor använder han sig alltid av 
kursutvärderingarna i sin planering och lyssnar mycket lyhört till 
studenternas idéer och krav på ny kurslitteratur, nya vinklar etc. 
Han skriver själv kurslitteratur för att komplettera annan litteratur 
i ämnet." 

 

 

Cecilia Gil-Swedberg, Latinamerika-institutet  

"För hennes engagemang och glädje och kunskap som hon 
förmedlar till alla sina elever. Påläst / Ger nya infallsvinklar/ 



Pedagogisk / Aktuell forskning/ Genushänseende m. m." Samt 
särskild bilaga vilken finns på PU-enheten. 

Claes Nordlöf, Juridiska institutionen  

"Claes har under de senaste fem åren låtit sin pedagogiska stjärna 
och djupa mänskliga engagemang lysa över den juridiska 
institutionen där han har undervisat både på juristlinjen och 
handelsrätten samt förestått delmomentet arbetsrätt i PAO-
programmet. Innan Claes kom till oss var han i 25 år 
arbetsrättsjurist på IBM, detta gör att han förmår på ett ovanligt 
sätt kombinera det praktiska och teoretiska perspektivet. Han har 
även agerat mentor för många av institutionens doktorander, där 
han särskilt varit ett pedagogiskt bollplank för flera av de kvinnliga 
doktoranderna. Claes har genomgående fått oerhört positiva 
kursutvärderingar samt omtalas av sina gamla studenter med stor 
värme. När Claes nu skall pensioneras vill vi passa på denna sista 
möjlighet att nominera honom för hans goda pedagogiska 
gärning." "Ämnesråd har beslutat att utse årets PAO personlighet. 
Beslutet har fattats genom att vi har frågat studenterna, vem som 
enligt deras åsikt har gjort den mest framstående insatsen för 
utbildningen. Ett femtiotal studenter röstade. En stor majoritet, 35 
personer, ansåg att Claes Nordlöf på Juridiska institutionen gjort 
sig förtjänt av detta pris." "Han är en mycket pedagogisk lärare 
som verkligen brinner för sitt ämne och sin undervisning. Bästa 
läraren jag någonsin haft! Bryr sig om sina studenter." "Han är en 
utomordentlig pedagog så han kan få de mest trista och svåra 
ämnen att bli intressanta och levande. Det märks att han inte tar 
sig på alltför stort allvar samt att han respekterar sina studenter." 
"Juridiska linjerådet nominerar härmed universitetslektor Claes 
Nordlöf som kandidat till priset som årets lärare vid den juridiska 
fakulteten. Claes Nordlöf har i en lång rad år undervisat i ämnet 
arbetsrätt. Han har alltid erhållit höga omdömen i de av linjerådet 
genomförda kursutvärderingarna. Han har en enorm förmåga att 
engagera studenterna. Han lyckas alltid skapa livliga och 
intressanta diskussioner i klassrummet. Ett, bland studenterna 
vanligt omdöme, är att han lyckas göra ett tråkigt ämne kul. 
Vidare lyckas han verklighetsförankra ämnet så att eleverna 
känner att de nyförvärvade kunskaperna kan tillämpas direkt. Han 
lyckas alltid väcka ett intresse hos studenterna som gör att dessa 
ser fram emot att komma på hans lektioner." 

 

1998  

Ronney Hagelberg, Juridiska institutionen  

"R. Hagelberg gör alltid sitt yttersta för att lära känna samtliga 
sina studenter vid namn. Detta borgar för en mycket god personlig 
kontakt mellan lärare/elever, även efter avslutad kurs." "Han har 
både bredd och djup i sina kunskaper, vilket ger honom förmåga 
att sätta in ett omfattande och svårt ämnesavsnitt i ett vidare 
sammanhang, som ökar elevernas möjligheter att verkligen förstå 
och tillgodogöra sig studierna. * Han har intresse för och 
kunskaper om den verklighet - nationell och internationell - i vilken 
rättsreglerna fungerar och lyckas förmedla att det är verkliga 



människor, miljöer och situationer som reglerna ska tillämpas på. 
* Hans entusiasm inför undervisningen och att få lära ut är av 
sällan skådat slag. * Hans intresse för de enskilda eleverna och 
deras situation och inlärningssvårigheter leder till en nära kontakt, 
även på längre sikt, vilket han också verkar eftersträva. * Hans 
största och främsta tillgång är dock att han lyckas förmå eleverna 
att tänka kritiskt, och inte ta lagar, auktoriteten m m för alltid 
givna sanningar eller optimala lösningar." 

 
Bo Nilsson, Institutionen för medicinsk strålningsfysik  

Motivering (särskild bilaga) finns på PU-enheten. 

 
Ove Strid, Institutionen för klassiska språk  

"han älskar sitt ämne, Antik grekiska, och får studenterna att göra 
detsamma; han är synnerligen kunnig inom sitt ämnesområde och 
stimulerar studenterna att gå vidare; han har (ensam med 50%ig 
tjänst) under 1997 bidragit till flest "håpar" vid inst.; han har 
utvecklat en ny kursplan för Fördjupningskurs i Antik grekiska och 
ger inom denna ram särskilda seminarier för att skapa 
förutsättningar för studenternas kritiska tänkande; han anknyter i 
sin undervisning till aktuell internationell forskning på sitt område; 
han bryr sig om sina studenter och hjälper dem bemästra 
svårigheterna i ämnesinnehållet. Professor Jerker Blomqvist, Lund, 
som utvärderar grundutbildningen vid institutionen för klassiska 
språk, har vid ett sammanträde med tjänsteförslagsnämnden 
höstterminen 1997 som sin åsikt framfört, att det inte kan finnas 
någon lika bra lärare i Antik grekiska i Sverige! "Ove förenar på ett 
enastående sätt gedigen kunskap med pedagogisk insikt. 
Dessutom kan han som få entusiasmera studenterna, vilket 
sannerligen är en bedrift i ett så svårt ämne som klassisk grekiska. 
Förutom förmågan att lyfta fram det essentiella i en text - 
grammatiskt, filosofiskt eller innehållsmässigt - stimuleras 
studenterna till diskussion. Ove kan också på ett säkert sätt 
anknyta till studenternas speciella intressen, såsom arkeologi, 
filosofi, teologi eller litteraturvetenskap. Att Ove är populär 
framgår av det stora antalet kursdeltagare som fortsätter sina 
studier till B-, C- eller D-nivå, samt att hans tjänster efterfrågas av 
Uppsala universitet. Slutligen bör tilläggas att studenterna (B. C 
och D) själva till viss del väljer den litteratur som de vill studera 
och som Ove således också måste kunna behärska." "Han älskar 
sitt ämne och elever (?); dig in i det och skapar god gemenskap 
(?); pedagogisk lärare; har en god samordning mellan och inom 
kurser." "Jag har haft Ove som lärare i klassiska grekiska från B-
nivå. Han har under denna tid ständigt bevisat att han är en 
oerhört duktig pedagog som alltid pushar och stöder sina elever. 
Han är även en hängiven handledare, vilket har gjort mitt arbete 
med en D-uppsats i grekiska mycket stimulerande. Vi har från 
institutionen för klassiska språk även tidigare föreslagit Ove Strid 
till "Årets lärare". Nu är det god tid att han får priset!!" 

 
Eva Tiby, forskarassistent Kriminologiska institutionen 

http://www.upc.su.se/content/1/c6/03/45/15/Tiby.pdf


"...hon är engagerad i det kriminologiska ämnet i allmänhet och i 
sitt forskningsområde - hat, hot och våld mot homosexuella - i 
synnerhet. Tiby förmedlar sina kunskaper på ett mycket 
pedagogiskt och entusiasmerande sätt bl a genom att i sin 
undervisning koppla ämnet till dagsaktuella och vardagliga 
händelser. Tiby är mycket engagerad i Kriminologiska 
institutionens pedagogiska arbete och är öppen för att gå nya 
vägar vad gäller undervisning och examination. Som exempel kan 
nämnas att hon har tagit initiativet till att två lärare bedriver 
undervisning samtidigt (för att utveckla denna typ av 
undervisningsform har hon medverkat till att söka medel till 
institutionen). Tiby har även utvecklat nya examinationsformer 
som främjar kritiskt tänkande där vi studenter får stort utrymme 
att formulera oss i tal och skrift. Tiby uppmuntrar i stor 
utsträckning till kreativt arbete och får oss studenter att se på 
fenomen ur olika perspektiv och att tänka i nya banor. Hon är 
noga med att ge oss feedback både på skriftligt material och på 
synpunkter och frågor som kommer upp i undervisningen. 
Karaktäristiskt för Tiby är att hon i sin feedback betonar 
möjligheter och inte enbart problem. Tiby visar också ett stort 
intresse för och tar sig god tid till oss studenter även vid sidan av 
undervisningen. Sist men inte minst är Eva Tiby en god kvinnlig 
förebild för alla studenter på Kriminologiska institutionen." "Genom 
att dela med sig av sina pedagogiska erfarenheter och kunskaper 
hjälper Eva oss doktorander i vår egen undervisning." 

 

1997  

Patricia Shaughnessy, Juridiska institutionen  
Sune Stöök, Institutionen för franska och italienska  
Erik Svensson, Matematiska institutionen  
Merrick Tabor, Statsvetenskapliga institutionen  

 

1996  

Rolf Höök, Juridiska institutionen  
Owe Jansson, Botaniska institutionen  
Olle Josephson, Institutionen för nordiska språk  
Anita Rissler, Psykologiska institutionen  

 

1995  

Alf Bohlin, Juridiska institutionen  
Lars Hedin, Institutionen för spanska och portugisiska  
Cheick Wagué, Företagsekonomiska institutionen  
Barbro Åsman, Fysikum  

 

1994 



Gunnar Edvinsson, Fysikum  
Hans Hertz, Institutionen för slaviska och baltiska språk  
Marie Sandström, Juridiska institutionen  
Lage Wedin, Psykologiska institutionen  

 

 

1993  

Stig Ekman, Historiska institutionen  
Jan Kleineman, Juridiska institutionen  
Allan Larsson, Ekonomisk-historiska institutionen  
Ki Winbladh, Zoologiska institutionen  

 

1992  

 
Nils-Magnus Björkman, Sociologiska institutionen  
Thorsten Carlsson, Institutionen för nordiska språk  
Marianne Särkinen, Institutionen för geologi och geokemi  
Wiweka Warnling-Nerep, Juridiska institutionen 

 


	”Hon lär oss det statsvetenskapliga hantverket där vi får öva på att knyta ihop teori och praktik.”
	”Han skapar konkreta övningar som är användbara i vårt framtida yrke.”
	”Han får en att älska ben.”
	”Han brinner för att vi ska lära oss.”

