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Indstil de bedste bachelorprojekter til en pris i 2022 
 
Lærerprofession.dk præsenterer projekter af særlig kvalitet og uddeler priser 
for de bedste. I år uddeles også en særpris for et projekt om skolens dannel-
sesbidrag. Sidste frist for indstillinger er onsdag den 17.august. 
 

 
Det er dig, der bestemmer 

 
• Indstillingen sker ved, at du som eksaminator 

hurtigst muligt udfylder blanketten på næste 

side. Sidste frist er onsdag d. 17. august. 

• Send indstillingsblanketten sammen med pro-

jektet og et foto i jpg (min. 620x350 pixels, 

landskabsformat) af forfatteren direkte til ba-

chelor@folkeskolen.dk, hvorefter vi tager os 

af resten.  

 
 

     
 
I 2021 fik lærerprofessionen sin statuette: ”En håndsopræk-
ning”. Kirstine Lindhardtsen Brønd og Charlotte Jønholt fra 
VIA, læreruddannelsen i Skive, vandt med deres designforslag 
statuettekonkurrencen og præmien på 10.000,- kr. Thorkild 
Thejsen afslørede statuetten, som fremover vil ledsage pri-
serne. Foto: Klaus Holsting 
 

             Særpris om dannelse 
Lærerprofession.dk uddeler hvert år i 2020-2022 

en særpris for et projekt, der analyserer og disku-

terer skolens muligheder for og udfordringer med 

at bidrage til elevernes dannelse. 

 

Dannelse er en livslang proces, og skolen bidrager 

til dannelsen gennem undervisning. Men hvad er 

dannelse, hvordan kan og skal den foregå i en kli-

mapresset, globaliseret, teknologifikseret og kapi-

talistisk verden? Og hvad skal og kan være skolens 

dannelsesbidrag i en hverdag, hvor undervisning i 

fagene og arbejdet med at opfylde folkeskolens 

formål presses af krav om målstyring og ensidig 

fokusering på læring? 

 

• Vi ser på, om projektet kan inspirere andre og 

være med til at udvikle lærerprofessionen og 

skolen. 

• Vi leder ikke efter en bestemt slags kvalitet – 

og slet ikke efter én bestemt pædagogisk sand-

hed.  

 
 
Priser for de bedste projekter  
En komité af forskere, aftagere og professionsre-

præsentanter udpeger årets prismodtagere.  

 

Priserne er på 10.000, 8.000 og 8.000 kroner (før-

ste-, anden- og tredjepris). Alle prismodtagere får 

desuden hver en statuette og et boggavekort. 

 

Endvidere uddeler Fagbladet Folkeskolen en pris 

for fornem formidling.  
 

 
 
Vinderen af førsteprisen for bedste bachelorprojekt 2021 var 
Vibeke Elena Hansen fra UCN, læreruddannelsen i Hjørring. 
 

 
Lærerprofession.dk drives i fællesskab af fagbladet 

Folkeskolen og professionshøjskolerne og støttes 

af LB Forsikring, Akademisk Forlag, Gyldendal 

Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, 

Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur-hotellerne.  

 

Læs mere på Lærerprofession.dk 
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► Indstilling fra eksaminator til Lærerprofession.dk  
 

Projektets titel: ________________________________________________________________  

Eksaminandens navn:___________________________________________________________ 

Eksaminator: ______________________________________e-mail:______________________  

(Censor: _____________________________________________________________________)  

Uddannelsessted: ______________________________________________________________  

Kontaktperson:________________________e-mail:____________________telefon:_________  

Projekt, indstilling og erklæring sendes til bachelor@folkeskolen.dk 

senest onsdag den 17.august 2022        

► Erklæring fra eksaminand/bachelor 

• Jeg giver hermed tilladelse til, at mit projekt må offentliggøres på Lærerprofession.dk.  

• Omtale af elever, lærere og andre personer er anonymiseret, hvis jeg har vurderet, at offent-

lig omtale vil kunne skade dem.  

• Jeg overholder loven om ophavsret ved ikke at citere for langt eller uden tilladelse.  

• Jeg beholder den principielle ophavsret til projektet og kan dermed frit bruge/offentliggøre det 

hele eller dele af det i andre sammenhænge.  

• De anvendte fotografier, tegninger og andre illustrationer kan frit vises på Lærerprofession.dk 

• Jeg er indforstået med, at jeg ikke får honorar for offentliggørelsen.  

• Jeg er indforstået med, at Lærerprofession.dk og Fagbladet Folkeskolen ApS modtager mine op-

lysninger og videregiver dem til dommerkomiteen i forbindelse med vurdering af mit projekt, 

ligesom jeg accepterer, at mit telefonnummer og min e-mailadresse udleveres til medier, hvis 

mit projekt nomineres. Oplysningerne slettes efter kåring af årets vindere og evaluering af forlø-

bet. 

• Jeg sender et portrætfoto (jpg-fil, min. 620x350 pixels, landskabsformat) af mig selv til 

brug på sitet sammen med projektet.  

 

Projektets titel: ___________________________________________________________________  

Forfatterens navn: _________________________________________________________________  

Postadresse:______________________________________________________________________  

Telefonnummer: __________     

E-mailadresse (NB: Skal være gyldig efter endt studium):_________              dato        /            2022 

Underskrift:______________________________________________            

HUSK: Projekt, indstilling, erklæring og foto sendes til bachelor@folkeskolen.dk senest 17. august!  

Projekterne offentliggøres løbende på Lærerprofession.dk. I oktober nomineres de ti bedste, 

og en priskomité beslutter derefter, hvilke projekter der skal præmieres. 
 

Solveig Troelsen, projektleder, sotr@via.dk 22 90 85 25 

Læs mere på Lærerprofession.dk 
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