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Ingvar Lindqvistprisen 2009

Doris Lindberg (Carlssons skola i Stockholm) belönas med Ingvar Lindqvistpriset 2009 för att hon på ett impone-
rande sätt har verkat för matematikutbildning på en mängd olika plan. Förutom egen lärargärning för både svaga 
och starka elever har hon även nått föräldrar, entusiasmerat kollegor och knutit internationella kontakter. Med till 
synes outtröttlig energi arbetar hon med ständigt nya metoder för att sprida matematikens ljus.

Carlssons skola, Kommendörsgatan 31, 114 58 Stockholm
08-662 77 68, info@carlssonsskola.se  
www.carlssonsskola.se

Matematik, Doris Lindberg 

NO, Helene Kamf

Biologi, Bo Bergström

Fysik, Axel Hambræus
Axel Hambræus (Bladins Skola i Malmö) tilldelas 2009 års Ingvar Lindqvistpris i fysik för sin undervisning som  
karaktäriseras av passion, goda ämneskunskaper och en ambition att alltid försöka nå fram till alla elever. Han 
lyckas inspirera och entusiasmera elever med skilda begåvningar och motivation genom individuella progres-
sionssamtal, tydlig positiv återkoppling och personliga stödsamtal. Axel strävar ständigt efter att utveckla och 
förbättra sin fysikundervisning genom bland annat användning av ny teknik, samarbetsprojekt med kollegor och 
kontakter med Lunds universitet. Han har introducerat breddningskurser i både matematik och fysik och är en 
drivande kraft i Projekt Polcirkeln där elever arbetar med geofysik, klimatfysik och rymdfysik och även får besöka 
forskningsstationen Esrange i Kiruna.

Bladins Skola, Nordlinds väg 86, 217 48 Malmö
040-30 08 85 , info@bladins.se  
www.bladins.se

Bo Bergström (Martin Koch-gymnasiet i Hedemora) får Ingvar Lindqvistpriset i biologi 2009 för inspirerande 
undervisning, präglad av en strävan att kontinuerligt omsätta nya vetenskapliga rön i vardagsarbetet som lärare. 
Han anknyter undervisningen till omvärlden genom gästföreläsningar, studiebesök i närområdet och internatio-
nellt utbyte. Genom sitt föredöme uppmuntrar han kollegor att våga pröva nya vägar, analysera resultaten och 
utveckla sin verksamhet.

Martin Koch-gymnasiet, Box 201, 776 28 Hedemora
0225-340 00, expedition@fc.hedemora.se
www.mkgymnasiet.se

Helene Kamf (Mariaskolan) belönas med Ingvar Lindqvistpriset 2009 för sin NO-undervisning som på ett entu-
siasmerande sätt klargör de naturvetenskapliga grunderna även för det allra yngsta eleverna. Hon lyckas väcka 
intresse och nyfikenhet genom att visa hur naturvetenskap och teknik anknyter till olika vardagsnära företeelser, 
från bakning till idrott. Personal inom kommunen får inblick i aktuell forskning genom fortbildningsdagar och 
det NO- och tekniknätverk som Helene Kamf startat, med inriktning mot undervisning från förskolan till och med 
högstadiet.

Mariaskolan, Mariagatan 1, 274 34 Skurup
0703-20 01 95 (rektor Elisabeth Almqvist), elisabeth.almqvist@skurup.se
http://skolan.skurup.imcms.net/1002
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