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Årets Kurslitteraturpris till inspirerande 
matematikbok
”För en klassisk men samtidigt nutida presentation av den flerdimensionella 
analysen”. Så låter delar av motiveringen till Kurslitteraturpriset som i år går till 
Flerdimensionell analys av Patrik Nordbeck och Jonas Månsson vid Lunds tekniska 
högskola. Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är Sveriges 
främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur.

Att öka matematikintresset har länge haft hög politisk prioritet och behovet av ny 
litteratur inom området har varit stort. Flerdimensionell analys är en innovativ grundbok 
i det svåra och viktiga ämnet analytisk matematik och den behandlar ämnet på ett till-
gängligt såväl som grundligt sätt. Författarna Patrik Nordbeck och Jonas Månsson tar ett 
nytt grepp om det pedagogiska upplägget genom exempelvis illustrationer, vilket under-
lättar för att studenten ska kunna resonera kring matematiska begrepp. 

– Det är med stor glädje vi tilldelar Flerdimensionell analys årets Kurslitteraturpris. Patrik 
Nordbeck och Jonas Månsson håller fast vid sin pedagogiska idé och lyckas tillgängliggöra 
ett komplext ämne utan att förenkla, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, 
Studentlitteratur.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Den nya EU-rätten 
av Jörgen Hettne och Carl Fredrik Bergström. Boken, som är den första i sitt slag, tar ett 
samlat grepp om EU-rätten och dess allt större förekomst i juristutbildningen. Den andra 
hederspristagaren är Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad 
med redaktör Maria Henricson. Boken är den första heltäckande metodboken för sjukskö-
terskor som är skriven på svenska. 

Årets Kurslitteraturpris delas under högtidliga former ut vid Bok- & Biblioteksmässan i 
Göteborg den 27 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 
kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkan-
de och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Vill du veta mer om 
Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se
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BILAGA 1         

 
Fakta om vinnarna av Kurslitteraturpriset 2012
 
Förstapris: Flerdimensionell analys

Juryns motivering
För en klassisk men samtidigt nutida presentation av den flerdimensionella analysen. 
Författarnas utgångspunkt är studenternas lärande. Med rika illustrationer inbjuder 
Flerdimensionell analys till resonemang kring matematiska begrepp, vilket uppmuntrar till 
djupinlärning hos studenten. Patrik Nordbeck och Jonas Månsson håller fast vid sin peda-
gogiska idé och så långt det är möjligt är framställningen en ”berättelse” och gör på så 
sätt ämnet tillgängligt för alla ingenjörsstudenter. 

Författarna
Patrik Nordbeck disputerade i matematik 2001, Jonas Månsson året därpå. De arbetar
för närvarande som universitetslektorer vid Matematikcentrum, Lunds tekniska högskola. 
De undervisar i endimensionell och flerdimensionell analys samt linjär algebra, och har 
båda blivit utnämnda till Årets lärare vid ett flertal av LTH:s civilingenjörssektioner samt 
blivit tilldelade Teknologernas pris till bästa pedagog, Patrik Nordbeck 2005 och Jonas 
Månsson 2006.
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BILAGA 2         

 
Hederspris: Den nya EU-rätten

Juryns motivering
För en nyskapande och modern presentation av ett rättsområde som blivit allt mer bety-
delsefullt för svensk juridik. Boken speglar de senaste förändringarna i EU-rätten och med 
sin ambition att integrera EU-rätten med annan grundläggande juridik, samt utgå från 
EU-rätten snarare än nationell rätt, bidrar boken till en pedagogisk vidareutveckling av 
landets juristutbildningar. Carl Fredrik Bergström och Jörgen Hettne är ledande experter 
med gedigen kunskap som vågar tänka nytt – det vidgar perspektiven för både studenter 
och praktiker.

Redaktörerna
Carl Fredrik Bergström är professor i europarätt vid Uppsala universitet (2010) och ansva-
rig för utbildningsområdet EU-rätt. Han har tidigare varit forskningsledare i juridik vid 
Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, (2002–2009) och forskningsstu-
derande vid EUI, Europeiska universitetsinstitutet, i Florens (1995–2002). Carl Fredrik 
Bergströms primära forskningsområden är EU-rätt med fokus på grundläggande principer 
och samspel med nationell konstitutionell rätt, samt EU:s organisation, lagstiftning och 
beslutsprocesser. 

Jörgen Hettne är docent i EU-rätt vid Lunds universitet (2012) och ställföreträdande direk-
tör vid Sieps. Han har tidigare varit rättssekreterare och kabinettschef hos den svenska 
domaren vid EU:s tribunal (tidigare förstainstansrätten) och varit sakkunnig i EU-rätt vid 
rättssekretariatet på Utrikesdepartementet. Jörgen Hettnes primära forskningsområde är 
EU:s konstitutionella utveckling och frågor rörande utvecklingen av EU:s inre marknad. 

Hederspris: Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad

Juryns motivering
För en mycket noggrann, pedagogisk och heltäckande bok där sjuksköterskestudenterna 
för första gången leds igenom hela forskningsprocessen från problemställning ända fram 
till implementering av forskningsresultat i klinisk praktik. Genom den helhetsbild boken 
erbjuder får läsaren en fördjupad förståelse av forskningens betydelse för en kunskapsba-
serad och säker vård. Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad 
av Maria Henricson och medförfattare, har en väl genomtänkt sammansättning av namn-
kunniga författare inom ämnet vilka lyckas utmärkt med den svåra balansen mellan ett 
lättillgängligt språk och bibehållen akademisk höjd. 

Redaktören
Maria Henricson, är fil.dr, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologi 
och intensivvård. Hon arbetar som universitetslektor vid Avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har lång erfarenhet av att undervisa studenter i veten-
skaplig teori och metod samt handledning av examensarbeten. Forskningen är inriktad 
på intensivvård ur ett patientperspektiv (barn och vuxna) och då framför allt med fokus 
på vila och taktil beröring. Handledning av examensarbete och studenter och handleda-
res förväntningar inför och av handledningsprocessen är en pedagogisk forskningsinrikt-
ning hon arbetar med. 
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