
 



“Förutom Snilssons väldigt starka pedagogik har det alltid varit en sak som slagit mig på hans föreläsningar;                 
hans ödmjukhet. När folk räcker upp handen för att ifrågasätta / kommentera / kritisera hans kodexempel                
får de ALLTID svaret att «det är mycket möjligt att du har rätt» eller «så kan man säkert också göra». Snilsson                     
har aldrig varit där för att trycka ner folks åsikter när de yttrar sig, snarare tvärtom. Programmering bör                  
bygga på ödmjukhet, och det har han alltid visat gott exempel på. Man önskar att resten av vår värld var                    
likadan.”

- Fredrik Bystam

“Jag har lyssnat på Stefans föreläsningar den senaste kursomgången i Introduktion till datalogi, och jag har                
haft den som jag förstår det ovanliga turen att dessutom ha honom som övningsassistent i samma kurs. Han är                   
utan tvekan den bästa, mest pedagogiska, inspirerande, och helt enkelt underbaraste, lärarna jag haft, och               
förmodligen någonsin kommer att ha.

Stefan, det har varit ett nöje att få lära mig av dig, och jag hoppas att jag inte tillhör den sista årskursen som får                        
göra det, vare sig det är på KTH eller någon annanstans.”

- Aron Strandberg

“När jag kom till KTH hade jag knappt knappt koll på HTML. Att börja Civilingenjörs- programmet i                 
Datateknik och direkt hamna hos Stefan Nilsson för att lära sig grundläggande programmering var nog det                
bästa som kunde hänt. Hans sätt att undervisa, och även hans sätt att hålla eleverna intresserade ända in till                   
slutet är något som jag aldrig har upplevt under mina 5 år på KTH. Mest tacksam är jag för att han har lagt                       
grunden för hela min tid här på KTH. För mig kommer Stefan Nilsson alltid vara legenden som utgjorde                  
början på min framtid.”

- Jesper Bratt

“Med vissa lärare på vår utbildning får man känslan av att de försöker lära ut någonting de själva inte riktigt                    
har koll på, som att man ställer frågor som inte kan besvaras. Med Stefan var fallet nästan det omvända.                   
Legenden om hans stordåd var bland de första KTH-berättelser man möttes utav. Men istället för att detta                 
skulle leda till en rädsla för att ställa frågor så gjorde Stefan det ännu mer intressant att lyssna. Hans sätt att                     
lägga vikt vid elevernas frågor oavsett nivå är något unikt på sektionen och hans pedagogiska nivå långt över                  
medel.

Det finns en enorm efterfrågan efter förnyelse av våra data-kurser, både på sektionsnivå men framförallt               
från arbetsmarknaden. Stefan är om inte den enda så en av få som lyssnat och tagit med nyare språk i                    
läroplanen, något jag tror vi alla är tacksamma över. När nyheten om att Stefan funderar på att sluta nådde                   
sektionen hördes ett sus genom sektionslokalen. Att sektionen håller på att förlora denna legendar är något vi                 
ser allvarligt på. Jag hoppas alla innerligt att detta inte händer.”

- Robin Hellgren

Stefan, vi hoppas verkligen att du stannar på KTH,
och oavsett vad som händer önskar vi dig all lycka till!


