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Årets lärare 

Nicholas Apazidis 
Pedagogiska videoföreläsningar och de trevligaste zoommötena någonsin! 

Få har så pass bra och inspirerande som Apazidis. Han väcker intresse och får studierna att bli riktigt 
roliga. 

Otroligt tydlig och underhållande, bra strukturerade föreläsningar och tydlig planering. Dessutom den 
enda läraren som förstod distansundervisning. 

Bäst! 

Mats Wallin 
Mats kommer till varje föreläsning med ett roligt termoexperiment. Mats energi och intresse smittar av 
sej så att den som trodde termo var tråkigt blir riktigt förbryllad och därefter omvänd. Mats är en 
storslagen pedagog som lyckas väcka ens intresse även för de torraste och mest formalistiska 
delarna av termodynamiken. Mats förgyllde hösten för mig och mina kursare och jag önskar jag hade 
Mats i åtminstone hälften av mina kurser på KTH. 
 
Trots corona och Zoom-föreläsningar gjorde Mats ett sånt bra jobb för att få hela Teofys kursen att 
fungera och dessutom var kursen väldigt rolig tack vare att han är så pedagogisk. 

John Andersson 
Mycket likt stjärnan över Betlehem kunde han leda en genom svåra bevis till diffekvationernas och 
fouriertransformernas värld. En väg som under hans ledning kantades av underhållning och gripande 
anekdoter. Vi här på kth måste vara lyckliga över en sådan kunnig och omtänksam lärare som John. 
 
Det är tydligt att John har en passion för det han lär ut, något som lätt smittar av sig till studenterna. 
Till föreläsningarna kommer därmed en energi som annars inte hade funnits där, som skapar intresse 
och vilja hos studenterna att lära sig mer. Det är också väldigt tydligt att han bryr sig om studenterna, 
vilket han bland annat visar genom att vara tillgänglig även utanför föreläsningstider, där studenter 
kan be om hjälp och ställa frågor. I sitt lärande betonar han även vikten av att lära sig själva matten 
och inte bara fokusera på att klara av tentamen, vilket talar för hans vilja att föra vidare sin kunskap till 
studenterna. I helhet är John en otroligt inspirerande föreläsare och en förebild för alla som har ett 
intresse för matematik. 
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Torbjörn Bäck 
Torbjörn är den mycket duktiga föreläsaren i Modern fysik. Förutom allmän struktur och tydliga 
föreläsningar har Torbjörn utvecklat ett unikt system för att engagera hela klassen på lektionerna. 
Med hjälp av sina ökända färgade papper lyckas han få hela klassen att tänka över lektionens 
innehåll och delta på ett enkelt sätt. Hela FR4 engageras i vad som händer, samtidigt som han får se 
hur lektionen uppfattas. 

Genom att ge priset till Torbjörn uppmärksammas både hans tydliga presentation av kursmaterialet 
och hans mycket välfungerande innovation inom pedagogiska strategier, viktiga saker att belöna. Det 
är även bra att uppmärksamma en lärare som inte tidigare har fått priset (vad jag vet). 

Stefan Nilsson 
Stefan har gjort ett fantastiskt jobb med att digitalisera undervisningen i Grundläggande datalogi, 
främst genom sina mycket tydliga föreläsningsvideor som han lagt upp på YouTube. Han har även 
sett till att digitala laborationspass och övningar hållits på ett bra sätt och lagt upp för välfungerande 
digital feedback genom GitHub. 

Mattias Sandberg 
Superbra föreläsningar. Mattias gjorde matematik intressant och roligt. Man blev sugen att studera 
mer när man hade honom som föreläsare. Önskar att ha honom i fler kurser. 
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Årets övningsassistent 

Julian Mauersberger 
Engagerad och extremt kunnig assistent. Julian var lättsam men ändå professionell i sitt sätt att lära 
ut och hjälpte flera med mig att bilda ett intresse för matematisk analys och driva vår 
kunskapsutveckling framåt. Vi kunde inte önskat en bättre assistent! 

Mats Barkman 
Mats hade mycket pedagogiska övningar som gjorde glappet mellan termodynamiken och 
gymnasiefysiken mycket mindre. Hans övningar var ofta så fullsatta att stolarna knappt räckte till och 
det var definitivt värt att ta en lite kortare lunch för att få plats!  
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