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Derfor skal den indstillede have prisen 
Steen skal have undervisningsprisen, da han yder en enorm indsats for at fremme elevernes 

faglige niveau, samt IT-kompetancer; med hans hjemmeside www.steen-toft.dk, der rummer alt 

fra Maple-guides til bevisførelse af næsten samtlige matematiske læresætninger man kan 

støde på i faget. For ikke at italesætte hans mindst lige så store virke indenfor fysikfaget. 

Udover at undervise på HG, slår han også sine folder på DTU; hvor de med al sandsynlighed, 

ligeledes drager megen nytte og glæde af ham. Hans hjemmeside bliver sågar benyttet af 

elever og lærere fra nær og fjern, der ingen tilknytning til HG har. Steen Toft har gennem mere 

end 38 år, haft sin gang på Helsingør Gymnasium. Siden august 1979, har han sikret 

undervisning af høj kvalitet og en problemfri implementering af IT-anvendelse i denne. Hans 

tid som underviser synger på sidste vers, hvorfor tiden, alt andet lige, er særdeles egnet til at 

tildele ham denne pris. Søg med lys og lygte, men der findes ej en mere kvalificeret lærer. 

Eksempler fra undervisningen 
– I min tid med Steen som underviser, har jeg endnu ikke oplevet, at en matematikaflevering er 

blevet rettet senere end dagen efter dén hvorpå den skal afleveres – vi har sågar flere gange 

fået den tilbage samme dag som afleveret. Dette har været til stor glæde, da dette 

foranlediger at man ikke skal hitte ens overvejelser, omkring opgavebesvarelsen, frem fra 

gemmerne. 

– Steens hjemmeside anskueliggør matematikfaget og er til stor hjælp for enormt mange 

elever, såvel som lærere. Særligt står hans yderst udførlige vejledninger til brugen af 

matematik-regneprogrammet, Maple, som et lysende eksempel på hvorledes han med snilde, 

får matematik i gymnasiet til at synes som værende en ganske overkommelig størrelse, for de 

elever, der førhen har fundet det sværttilgængeligt. 

– Derudover er hans muntre sind og lidenskabelige tilgang til faget med til at jeg ikke kan 

forestille mig nogen elev, som ej ser frem til enhver time med Steen ved roret. 

Indstillet af Mathilde Lauterburg Dalsborg (elev, 3u, 2017-2018) 


