
 
 

De bedste projekter 2019 

Indstil de bedste bachelor- og diplomprojekter. Ud over de generelle priser uddeles 
en formidlingspris og særpriser for naturfagsprojekter.  

Sidste frist for indstilling er den 20.august. 

 
Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte professionsbachelorprojekter og pædagogiske di-

plomprojekter; januar 2019 lå der 455 projekter og en lang række artikler på sitet.  

 

Det er eksaminatorer og censorer, der indstiller, og uafhængige dommere udvælger derefter de pro-

jekter, som tildeles priser. Et projekt behøver ikke at være vurderet til karakteren 12, og der ledes 

ikke efter en bestemt pædagogisk sandhed. Det afgørende er, at det er professions- og praksisrettet. 

 

Dommerne prioriterer originalitet og vurderer, om et projekt kan inspirere andre studerende, lærere 

i skolen og undervisere og vejledere på lærernes grund-, efter- og videreuddannelse, og de ser på, 

om et projekt kan bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen. 

Dommerne er uafhængige og repræsenterer ikke deres arbejdsgiver eller organisation. 

 

Professions-bachelorprojekter fra læreruddannelsen 
Det er ambitionen, at Lærerprofession.dk’s præsentation og offentliggørelse af gode professionsba-

chelorprojekter skal:  

• bidrage til debat om, hvad et godt projekt er,  

• inspirere andre studerende til at bringe deres arbejde på studiet i dialog med folkeskolens lærere, 

pædagoger og ledere,  

• sætte fokus på lærerfaglighed og den professionalitet, der skal kendetegne professionen, 

• bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.  

  

Pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet 
Studerende på de pædagogiske diplomuddannelser er erfarne praktikere, som behandler problem-

stillinger fra skolehverdagen ved at inddrage teori og viden fra forskning og udviklingsarbejder.  

Det er ambitionen, at formidlingen af diplomprojekter skal:  

• stimulere diskussionen om lærerfaglighed og kvalitetsudvikling,  

• inspirere lærere, pædagoger og skoleledere til udvikling af praksis,  

• styrke sammenhængen mellem praksis, uddannelse og forskning, 

• bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.  

 

Særpriser for naturfagsprojekter i 2019 
I 2019 sætter Lærerprofession.dk ekstra fokus på naturfagenes potentialer og problemer. Derfor ud-

deles der en pris for det gode bachelorprojekt og/eller en pris for det gode diplomprojekt om bio-

logi, fysik/kemi, geografi og/eller natur/teknologi. 

 

Dommerne søger efter projekter, der kobler diskussion af muligheder og udfordringer med et hand-

lingsrettet perspektiv. Vægten kan ligge på faget eller fagenes dannelsespotentialer, på det fælles-

faglige og/eller på koblingen mellem praksisempiri og fagdidaktisk indsigt.  

 

 
Skal indsendes senest tirsdag den 20.august 

Projekterne findes ved eksamensbordene, og de enkelte uddannelsessteder udvælger projekter, som 

senest tirsdag den 20. august sendes til: bachelor@folkeskolen.dk eller diplom@folkeskolen.dk  



 
 

Indstillingsskemaet finder du her på sitet 

 

Dommerne finder derefter tre bachelorprojekter, tre diplomprojekter og et eller to naturfagsprojek-

ter, som tildeles priser. 

 
Fagbladet Folkeskolens pris for fornem formidling 

For et bachelor- og/eller et diplomprojekt med en særlig god formidlingsform uddeler fagbladet 

Folkeskolen/folkeskolen.dk en pris. Modtagerne findes af redaktionen.  

 

Priskomiteen for professionsbachelorprojekter 
• Martin Bayer, viceinstitutchef, Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole  

• Mette H. Beck, lektor, læreruddannelsen Silkeborg, Via UC 

• Jørn Bjerre, lektor, DPU, Aarhus Universitet 

• Bettina Brandt, lektor, læreruddannelsen Esbjerg, UC Syd 

• Benny Bang Carlsen, lektor, læreruddannelsen Aarhus, Via UC 

• Ida Maria Damsø Christensen, lærer, Vestrup Skole, Aars, prisvinder 2018 

• Rebecca Delfs, lærer, Kerteminde Efterskole 

• Rikke Christoffersen Denning, lektor, læreruddannelsen Haderslev, UC Syd 

• Sanne Lillemor Hansen, lektor, læreruddannelsen Helsingør, Københavns Professionshøjskole  

• Mette Dreier Hjelmborg, lektor, læreruddannelsen Fyn, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

• Per Hovmand, skoleleder, Mølleholmskolen, Høje-Taastrup 

• Annette Haaber Ihle, lektor, læreruddannelsen Roskilde, Professionshøjskolen Absalon 

• Huno Kjærsgaard Jensen, skolechef, Silkeborg Kommune 

• Moren Korf, lektor, læreruddannelsen Frederiksberg, Københavns Professionshøjskole 

• Søren Pjengaard, lektor, læreruddannelsen Aalborg, UC Nordjylland 

• Jan Trojaborg, lærer, Lærerprofession.dk 

• Thorkild Thejsen, projektleder, Lærerprofession.dk 

 

Priskomiteen for pædagogiske diplomprojekter 
• Dorte Andreas, skoleleder, næstformand i Skolelederforeningen 

• Karen Borgnakke, professor, Københavns Universitet 

• Anne Mygind Brodersen, områdeleder, Internationale Uddannelsesprogrammer Uddannelsesministeriet  

• Torben Bugge, centerchef, Randers Kommune  

• Nikolaj Elf, professor, Syddansk Universitet 

• Finn Holm Ewald, skoleleder, Munkebjergskolen, Odense 

• Thomas Graversen, lærer, matematikvejleder, Lukas-Skolen, Vejle, prisvinder 2018 

• Klaus Ernst Hansen, uddannelsesleder, Via UC  

• Helle Marstal, videreuddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole 

• Mette Thompson, læringskonsulent, Helsingør Kommune  

• Jens Raahauge, lære, formand for Tænketanken Sophia 

• Thorkild Thejsen, projektleder, Lærerprofession.dk.  

 

Priskomiteen for naturfagsprojekter 2019 
• Erland Andersen, konsulent, naturfagskurser.dk, København 

• Jonas Jensen, lærer, cand.pæd. stud. Aarhus 

• Brian Ravnborg Christensen, pædagogisk konsulent, CFU ved UC Nordjylland 

• Betina Downes, lærer Herfølge Skole, Køge 

• Lars Brian Krogh, lektor, læreruddannelsen Aarhus, Via UC 

• Henning Lehmann, lærer, Brønshøj 

• Mette Mellerup, lærer, Sølystskolen, Silkeborg 

• Claus Michelsen, professor, Syddansk Universitet 

• Thorkild Thejsen, projektleder, Lærerprofession.dk.  



 
 

 

Priser for bachelorprojekter 
Førsteprisen:10.000 kr., andenprisen: 6.000 kr., tredjeprisen 6.000 kr. 

Alle får desuden et boggavekort på 3.000 kr. fra Hans Reitzels Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design, 

 

Priser for diplomprojekter 
Førsteprisen:10.000 kr., andenprisen: 6.000 kr., tredjeprisen 6.000 kr. 

Alle får desuden et boggavekort på 3.000 kr. fra Akademisk Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design. 
 

Priser for naturfagsprojekter 
10.000 kr. for et bachelorprojekt og 10.000 kr. for et diplomprojekt. 

Vinderne får desuden et boggavekort på 1.000 kr. fra Hans Reitzels Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design. 

 

 
Fagbladet Folkeskolens formidlingspriser 

Et weekendophold for to på et Sinatur-hotel for et bachelorprojekt og/eller et pædagogisk diplomprojekt. 

  
   

 
Ida Maria Damsø og Thomas Graversen var blandt prismodtagerne i 2018. Undervisningsminister Merete Riisager ud-

delte priser, og professor Lene Tanggaard holdt pristalen. Fotos: Klaus Holsting 
 
 
 

Prisfesten i 2019 foregår fredag den 15. november hos LB Forsikring i København 
 

 

 

 

 

 

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og Folkeskolen 
 

Støttes af: 
Akademisk Forlag, Alinea, Hans Reitzels Forlag, GO Forlag, Gyldendal Uddannelse, 

Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring og Sinatur-hotellerne 
 

 
 

 

                                                                                                 
 

Projektleder er Thorkild Thejsen, tthejsen@gmail.com, 40 30 82 55 


