Motivering:
Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2011 tilldelas professor Svante Norrhem.
Svante Norrhem, professor i historia, är en mycket uppskattad lärare. Kursutvärderingar har,
under alla de år som Svante verkat som lärare, visat att han är en högt värderad lärare av
studenterna. Svante Norrhem är också en mycket framgångsrik och engagerande pedagogisk
utvecklare och ledare.
Svante Norrhem visar alltid en oerhörd respekt för den enskilda individen, något som
genomsyrar hans arbete som lärare och som pedagogisk ledare. Ständigt står han i dialog med
studenter och kollegor om undervisningens innehåll och upplägg, han är hela tiden öppen för
nya initiativ och idéer och beredd att ompröva tidigare upplägg. Norrhem har också en
förmåga att ingjuta självförtroende, engagera och inspirera både studenter och kollegor kring
historieämnets betydelse i ett samhällsperspektiv och för en framtida arbetsmarknad. Hans
breda engagemang för humaniora och lärarutbildning utgör en viktig resurs för både det egna
ämnets och hela fakultetens strävan efter kvalitativ förnyelse.
Svante Norrhem sätter alltid studenten i centrum, han vill att alla studenter ska få en
utbildning av högsta kvalitét, inom de ramar som är möjliga och omöjliga. I en tid av
minskade resurser och tynande intresse för bildningsämnen står Svante Norrhem fast vid sina
ideal om att studenten ska ges en utbildning av högsta kvalitet. Detta inbegriper bland annat
höga och tydliga krav och förväntningar på studentens prestation, att det ska finnas en nära
koppling mellan forskning och undervisning, samt ett lärarkollegium där pedagogiska frågor
ständigt uppmärksammas och diskuteras.
Att samverka med det omgivande samhället ingår som en naturlig och självklar del i Svantes
undervisning och pedagogiska ledarskap. Detta sker genom olika projekt riktade mot skola
och lärare, olika studentprojekt samt genom samverkan med Umeå universitets
studentorganisationer.
Att leda pedagogisk verksamhet är lika viktigt som att utföra undervisning. Under många år
har Norrhem verkat som studierektor; först vid Institutionen för historiska studier, som
erhöll Högskoleverkets utmärkelse ”Framstående utbildningsmiljö” 2007, och därefter vid
Institutionen för idé- och samhällsstudier. Som ordförande i fakultetens lärarutbildningsråd
har han under de senaste åren framgångsrikt arbetat för att göra lärarutbildning till hela
fakultetens angelägenhet.
Svante Norrhems goda känsla för undervisning, respektfulla bemötande av studenter och
integritet vad gäller att inte kompromissa utbildningens krav och kvalitet gör honom till en
värdig mottagare av humanistiska fakultetens pedagogiska pris.

