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Lunds studenters pedagogiska pris 2015 - Elisabeth Högdahl, 

Institutionen för Service management och tjänstevetenskap 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet vill härmed nominera 

universitetslektor fil.dr. Elisabeth Högdahl, institutionen för Service 

management och tjänstevetenskap, till Lunds Studentkårers pedagogiska pris.  

Elisabeth Högdahl är en uppskattad lärare av studenterna vid institutionen för 

Service management och tjänstevetenskap i sitt sätt att uppmuntra, förklara och 

vara studenterna tillgänglig. Högdahls undervisning är varierad, men ett av 

hennes kännetecken är användningen av problembaserat lärande (PBL) i 

undervisningen. Studenterna vid den första inriktningkursen i Tourism 

Management får på detta sätt ta makt och utforma sitt eget lärande i kursen. 

Undervisningen kompletteras av exkursioner, gästföreläsningar, seminarier och 

diskussioner. De varierade undervisningsformerna bidrar till att öka 

tillgängligheten för studenterna och entusiasmerar studenterna i deras lärande. 

Som kursansvarig har Högdahl varit med och utvecklat flera kurser vid 

institutionen efter att ha lyssnat in studenternas åsikter. 

Men det är i handledningssituation som Högdahls pedagogiska kompetenser 

kommer till full användning. I handledarsamtalen är Högdahl flexibel, och 

lyhörd för studentens behov av kommentarer och feedback för att komma 

vidare i arbetet. Det kan handla om konkreta tips eller åtgärder i 

uppsatsskrivandet eller fria diskussioner som snarare anknyter uppsatsämnet till 

större samhälleliga frågor. Handledarsamtalen fungerar som en ventil för 

studenter som kört fast. Gemensamt är att studenterna känner sig stärkta och 

motiverade att arbeta vidare med uppsatsen. Högdahl har en förmåga att få 

studenterna att lyfta blicken och våga ta sig an de stora frågorna i samhället. 

Diskussionerna om metodologiska val till uppsatsarbeten utgår från 

studenternas vilja att prova på, samtidigt som Högdahl gärna uppmuntrar till att 

testa nya metoder, gärna med utgångspunkt i sitt egna etnografiska arbete. På 

detta sätt finns Högdahl tillgänglig för studenterna för frågor och diskussioner 

på både hennes kontor, i korridoren eller genom mail.  

Högdahls pedagogiska kompetenser sträcker sig vidare till att har varit drivande 

och delaktig vid utformandet vid ett helt nytt program. Kandidatprogrammet 

Equality and Diversity Management (EDM) vid institutionen för Service 



 Pedagogisk pristagare  2 (2) 
 
 2016-01-21 
 
  
  

  
 

 
Lunds Universitets Studentkårer  
Cecilia Skoug 
Ordförande  
 

 

 

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND  Besöksadress AF-borgen, 3:e vån.  Internpost HS 31   
Telefon 070 821 31 17 E-post ordf@lus.lu.se  Webbplats www.lus.lu.se 

management och tjänstevetenskap tillsammans och Genusvetenskapliga 

institutionen lyfter frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Högdahl och programmet lyfter viktiga samhällsfrågor i en bransch som behöver 

ifrågasätta förgivettagna normer. Högdahl är fortsatt programansvarig för EDM 

och ser aktivt till att studenterna vid programmet får möjlighet att delta i för 

utbildningen relevanta workshops och föreläsningar arrangerade av föreningar 

eller myndigheter. Högdahls förmåga att koppla aktuell samhällsdebatt genom 

föreläsningar är mycket uppskattat av studenterna vid programmet.  

Högdahls intresse för jämställdhet och likabehandling är tydlig i den 

tvärvetenskapliga undervisningen vid institutionen där ämnesområdet kopplas 

till exempelvis kurser i organisation, ledarskap och marknadsföring. På detta sätt 

inkluderas frågorna som en naturlig del i utvecklandet av undervisning och 

serviceverksamheter. Men Högdahls engagemang för jämställdhet och 

likabehandling går även utanför undervisningssalen. I arbetet med frågorna, till 

exempel med JÄMLIK-dagar, på institutionen och Campus Helsingborg ser hon 

studenterna och studentkåren som en naturlig samarbetspartner.  

Vi vill härmed nominera Elisabet Högdahl till det Pedagogiska priset, och 

hoppas att hennes kompetenser och vår motivering beaktas i valet av pristagare.  

 

 

 

 

 


