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Gymnasieskola i Huskvarna får europeiskt 
lärarpris 

Sandagymnasiet i Huskvarna är en av vinnarna av EU-kommissionens 

europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022. Priset går till lärare på 

förskolor, grundskolor, högskoleförberedande gymnasieskolor och yrkes-

gymnasier som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom 

programmet Erasmus+. 

– Det är fantastiskt roligt att få en så fin utmärkelse för det arbete vi gjort och 

gör på vår skola tillsammans med våra partnerskolor i Skottland, Nederländer-

na och Tyskland, säger Lena Hjelmstam, lärare och koordinator för Erasmus+ 

på Sandagymnasiet. Nyckelord i vårt projekt har varit motivation, inkludering 

och kamratstöd för att jobba med elever med olika kunskapsnivåer och 

förutsättningar. Jag hoppas att vårt projekt kan inspirera andra skolor att 

utveckla sina arbetssätt.  

EU-kommissionen har beslutat tilldela Sandagymnasiet och tre andra skolor i 

Sverige årets europeiska lärarpris för innovativ undervisning (EITA-priset). 

Skolorna belönas för projekt inom Erasmus+ som har avslutats 2019–2021. 

Själva prisutdelningen med diplom och plaketter sker i Bryssel den 25–26 

oktober och i Stockholm den 31 oktober och 1 november. 

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 och bakgrund 

Lena Hjelmstam, lärare och koordinator för Erasmus+ 

Sandagymnasiet i Huskvarna (vinnare i kategorin gymnasiet högskole-

förberedande, men utbildningar på yrkesgymnasiet ingick också i projektet) 

lena.hjelmstam@jonkoping.se  

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för 

Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det europeiska priset för 

innovativ undervisning som EU-kommissionen instiftade 2021. 

 

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

Information om övriga pristagare och fler länkar finns i pressrummet på uhr.se 
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Ytterligare kommentarer 
Hur känns det att vinna ”European Innovative Teacher Award” – EU-kommissionens 
europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022? 
– Det är fantastiskt roligt att få en så fin utmärkelse för det arbete vi gjort och gör på 
vår skola tillsammans med våra partnerskolor i Skottland, Nederländerna och Tyskland, 
säger Lena Hjelmstam, lärare på Sandagymnasiet. 
 
Vad handlade ert skolprojekt om? 
– Det ligger mycket hårt arbete och stort engagemang bakom projektet som handlar 
om att hitta nya vägar att motivera och stötta elever att lära sig själva och varandra 
mer, både nationellt och internationellt, så att de känner glädje i sitt arbete och kan 
känna sig som en del i en helhet. Våra nyckelord har varit Motivation, Inkludering och 
Kamratstöd för att jobba med elever med olika kunskapsnivåer och förutsättningar.  
 
Genom denna utmärkelse får vårt projekt en extra spridning och kan på så sätt 
inspirera andra skolor att utveckla sina arbetssätt, vilket ju är en extra bonus för oss 
och vi känner en stor tacksamhet och stolthet över detta pris som ger oss ny energi att 
fortsätta vårt arbete med Erasmus-projekt och skolutveckling. 


