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Prisuddeling på  Gyldendål 

Lærer Carina Godskesen blev fredag den 1. februar hædret på forlaget Gyldendal for 

sin historie-opgave om museumsbesøgs betydning for skolens 

historieundervisning. Med prisen som bedste historiebachelor i 2012 følger 5.000 

kr. fra HistorieWeb.dk og Gyldendal. 

 

Sten Larsen, lektor ved Læreruddannelsen Zahle og webredaktør på HistorieWeb.dk, siger bl.a. 

om den prisvindende opgave: 

”Der har i år været meget tæt kamp om historiebachelorprisen. Carina Godskesens 

vinderopgave har titlen Næsten som at være der selv. Den handler om de potentialer, et 

museumsbesøg kan have for den almindelige historieundervisning. Det er en fremragende 

opgave. Med stor indsigt og indlevelse – og i et dejligt sprog – forfølger opgaven spørgsmålet: 

om et museumsbesøg kan have en positiv virkning på elevernes holdning til det ellers trængte 

historiefag og dermed sætte elevernes historiebevidsthed i spil. Ifølge Carina Godskesen kan 

der svares ja til spørgsmålet.” 

Det er Glud Museum, et frilandsmuseum sydøst for Horsens, der danner rammen for 

vinderopgavens empiriske del, hvor en 6. klasse på ganske kort tid og med iPads skal 

filmatisere Cecil Bødkers børnebog ”Ægget der voksede”. 

Det er 4. gang, at HistorieWeb.dk og Gyldendal uddeler prisen, og redaktionschef for 

kulturfagsredaktionen i Gyldendal Uddannelse, Kim Møller Hansen, siger om prisen: 

”Jeg håber, at vi med den årlige prisuddeling øger opmærksomheden omkring et af skolens 

vigtige fag og kan sætte fokus på de gode resultater, som skabes af dygtige historiestuderende. 

Feltet af indsendte opgaver er vokset år for år, og jeg glæder mig til, at vi om et års tid igen kan 

overrække et boggavebrev på 5.000 kr. til en dygtig historie-bachelor.” 

Carina Godskesens bacheloropgave er offentliggjort på sitet HistorieWeb.dk, som fokuserer på 

historieundervisning i grundskolen og i læreruddannelsen. 

 

http://www.historieweb.dk/
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Yderligere information om årets historiebachelor fås hos Sten Larsen, lektor ved 

Læreruddannelsen Zahle og webredaktør på HistorieWeb.dk: info@historieweb.dk , +45 22 50 

42 91. 

Foto af prismodtageren Carina Godskesen er vedhæftet. 

På vegne af HistorieWeb.dk og Gyldendal 

Kim Møller Hansen 
redaktionschef 
Kulturfagsredaktionen 
Gyldendal Uddannelse 
 
Dir. tlf.: 33 75 57 89 
Mobil tlf.: 30 61 63 72 
E-mail: kim_moeller_hansen@gyldendal.dk   

 

 
Bacheloropgaven i læreruddannelsen er den såkaldte professionsbachelor. Formelt udmønter den sig 

konkret i en større skriftlig opgave, som de studerende fremstiller på uddannelsens sidste år, altså på 4. 

studieår. Bacheloropgaven er obligatorisk, og den skal tage udgangspunkt i ét af den studerendes 

linjefag, eksempelvis linjefaget historie. Opgaven skal yderligere rumme pædagogiske, psykologiske eller 

almen didaktiske (undervisningsteoretiske) overvejelser, så den retter sig mod lærerprofessionen, mod 

lærerarbejdet.  

Lærerstuderende opfordres til at sende nye historieopgaver til HistorieWeb.dk til næste års 

prisuddeling. 
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