P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 11-08-31

Historia för framtidens lärare får
årets Kurslitteraturpris
Johannes Westberg och Esbjörn Larsson vid Uppsala universitet får ta emot årets
Kurslitteraturpris för en väl genomtänkt manusidé skriven i direkt relation till en
högst aktuell och för många betydelsefull utbildningsreform. Priset är Sveriges
främsta utmärkelse till författare och utvecklare av ny kurslitteratur och delas
årligen ut av Studentlitteratur.
Det vinnande bidraget Utbildningshistoria – en introduktion bidrar genom en mångfald av
perspektiv på skolsystemets utveckling till att ge lärarutbildningens studenter ett sunt
och kritiskt förhållningssätt till sitt uppdrag som lärare och till den stundtals heta samhällsdebatt som rör skolan.
– Det är med glädje vi tilldelar Utbildningshistoria årets Kurslitteraturpris. Johannes
Westberg och Esbjörn Larsson har med energi och framgång samlat ett flertal ledande
forskare till att skriva en intresseväckande och språkligt lättillgänglig grundbok, säger
Magnus Pettersson Roos, vice VD och medlem i Kurslitteraturprisets jury.
Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Skapa vetande.
Vetenskapsteori från grunden, författad av Bengt Hansson. Boken diskuterar hur ett vetenskapligt sätt att tänka påverkar vår värld och vårt liv. Den andra hederspristagaren är den
kommande Stokastik för ingenjörer skriven av Jesper Rydén, som med digitala komplement
skapar en modern presentation av sannolikhetslärans och stokastikens grunder.
Prisutdelning av årets Kurslitteraturpris går av stapeln på Bok & Biblioteksmässan den
22 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till
förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.
Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande
och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Vill du veta mer om
Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset
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Fakta om vinnarna Kurslitteraturpriset 2011
Förstapris: Utbildningshistoria – en introduktion
Juryns motivering
För en väl genomtänkt idé om vad blivande och verksamma lärare i Sverige idag
behöver kunna och förstå för att bäst utföra sitt uppdrag och för att komma fram till ett
sunt kritiskt förhållningssätt till skolans kontinuerliga förändring och de debatter som
följer därav. Utmärkande för Utbildningshistoria – en introduktion är den mångfald av
perspektiv på skolsystemets utveckling som tecknas. Möjligheten att träna kapaciteten
att hantera olika uppfattningar och skeenden har också varit vägledande för utformningen av den webbplats som hör till boken. Larsson och Westberg, som är väl förankrade i
lärarutbildningen, har en gedigen förmåga att skapa intresseväckande och lättillgängliga
resonemang.
Redaktörer
Johannes Westberg, fil. dr i historia. Westberg disputerade 2008 på en avhandling om
förutsättningarna för förskolepedagogikens etablering i Sverige. Westberg har även en
gymnasielärarexamen och har undervisat inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet
sedan 2008. Inom ramen för denna undervisning har Westberg bland annat vikarierat
som samordnare för lärarexamensarbetet vid Uppsala universitet. För närvarande är
han anställd som forskarassistent vid Uppsala universitet och leder projektet Folkskolans
finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt,
1842–1936. Westberg har även varit involverad i det förarbete som ligger till grund för
lärarprogrammets kurs Utbildningens framväxt och villkor.
Esbjörn Larsson, fil. dr i historia och universitetslektor i utbildningshistoria vid Uppsala
universitet. Larsson disputerade 2005 på en avhandling om kadettutbildningen vid
Karlbergs slott under 1800-talet. Larsson har även en grundskollärarexamen 4-9,
samhällsorienterande ämnen och har undervisat i samhällskunskap och historia i
gymnasieskolan. Vid universitetet har han sedan 2002 undervisat lärarstudenter.
Undervisningen har framförallt skett inom ramen för dels verksamhetsförlagd utbildning
anordnad av Historiska institutionen, dels inom lärarutbildningens allmänna utbildningsområde vid Institutionen för lärarutbildning (samt dess efterföljare). Sedan våren
2011 leder Larsson arbetet med kursen Utbildningens framväxt och villkor.
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Hederspris: Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden
Juryns motivering
För en unik, lättillgänglig och stilistiskt elegant bok om det vetenskapliga sättet att tänka
– hur det fungerar, varför det fungerar och hur det påverkar vår värld och vårt liv.
Bengt Hansson ger läsaren förståelse för framväxten av det vetenskapliga tänkandet och
för hur våra centrala moderna vetenskapliga begrepp vuxit fram. Med ett brett anslag,
och med många autentiska exempel, förs diskussionen fram till dagsaktuella frågor
inom en mängd vetenskaper på ett sätt som gör att vi förstår skillnaderna dem emellan.
Studenter inom ett flertal ämnesområden kan här få en bred introduktion till ämnet.
Författare
Bengt Hansson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Han har i sin forskning främst sysslat med vetenskapsteoretiska frågor om mänskligt handlande och
beslutsfattande. Han har även varit verksam som huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet
med nationellt ansvar för humaniora och samhällsvetenskap samt vid en rad europeiska
forskningsorganisationer.

Hederspris: Stokastik för ingenjörer
Juryns motivering
För en tidlös och samtidigt modern presentation av sannolikhetslärans och statistikens
grunder. Boken erbjuder blivande ingenjörer kvalificerande kunskap med en stark arbetslivsanknytning. Med digitala lärarhandledda övningar erbjuder Stokastik för ingenjörer
studenterna ett kraftfullt stöd när de arbetar med analys av datamaterialen. Jesper Rydén
har dessutom en tydlighet i sitt språk och en pedagogisk förmåga att tilltala läsaren på
ett sätt som gör texten lättillgänglig.
Författare
Jesper Rydén, teknologie doktor och docent i matematisk statistik. Rydén är för
tillfället verksam som universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har undervisat på
kurser i matematisk statistik på olika nivåer och utvecklat läromedel och material,
bl.a. som medförfattare till en lärobok om statistiska metoder i riskanalys.
Forskningsintressen rör statistisk modellering inom naturvetenskap och teknik, speciellt
inom geovetenskaperna.
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