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Västeråslärare får nytt europeiskt pris  
En lärare på Hahrska gymnasiet i Västerås är en av vinnarna av EU-
kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset 
går till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utvecklat 
undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.  

– Jag och teamet för projektet ICAROS är oerhört stolta över att få motta 
priset, säger Juan Bergdahl, lärare och internationell koordinator vid Hahrska 
gymnasiet. Det känns som kulmen på ett par års hårt arbete utfört av ett 
tjugotal entusiastiska lärare och fler än 200 elever, spridda över fem 
europeiska gymnasieskolor.  

Juan Bergdahl belönas för skolprojektet ICAROS som bedrevs på det tidigare 
Wijkmanska gymnasiet (nu uppdelat i två andra skolenheter), med finansiering 
från programmet Erasmus+. Han är en av fyra lärare och skolor i Sverige som 
får det nya Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning (European 
Innovative Teacher Award) för Erasmus+projekt som har avslutats mellan 2014 
och 2020. Pristagarna kommer att få diplom och plakett vid en ceremoni 
senare i höst. 

Priset har fyra mål  
• Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete. 
• Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder. 
• Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande. 
• Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i 

Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.   

Kontakt 
Juan Bergdahl, lärare och internationell koordinator vid Hahrska gymnasiet  
Tfn: 076-006 10 31 
juan.bergdahl@vasteras.se  
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Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för 
Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det nya europeiska priset 
för innovativ undervisning. 

Läs mer om Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning på Utbyten.se 
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