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Fortidsfiksering spænder ben for 
kreativitet og innovation 
i historietimerne 

Lærer Henriette Aaby Enevoldsen har i dag på forlaget Gyldendal fået prisen som 

årets bedste historiebachelor for sin opgave om kreativitet og innovation i skolens 

historieundervisning. Med prisen følger 5.000 kroner fra HistorieWeb.dk og 

Gyldendal. 

Årets prisvinder i konkurrencen ”HistorieWebbens Årsbachelor – for lærerstuderende”, 

Henriette Aaby Enevoldsen, er nyuddannet fra sommeren 2014 og allerede i fuld gang med 

lærerarbejdet ved Juelsminde Skole i Østjylland. Vinderopgaven er offentliggjort på sitet 

HistorieWeb.dk. 

For 6. gang kan Gyldendal og HistorieWeb.dk uddele bachelorprisen. Vinderopgavens titel i år 

er: På vej mod handlekompetente historiebrugere – kreativitet og innovation i 

historieundervisningen. 

Sten Larsen, webredaktør på HistorieWeb.dk og lektor ved Læreruddannelsen Zahle (UCC), 

siger blandt andet om den prisvindende opgave: 

”På trods af opgavens titel lover Henriette Aaby Enevoldsen ikke guld og grønne skove med 

hensyn til elevernes udvikling af handlekompetence her og nu, men hun håber, at de er på vej. 

Det er to 9. klasser, der villigt stiller op til et relativt kortvarigt undervisningsforløb, som tager 

afsæt i et uddrag af en science fiction-roman. Med romanuddraget får eleverne skabt et 

fremtidsscenarie, som de gruppevis skal arbejde inden for, og både proceskrav, produktkrav og 

selve målsætningerne skal så stimulere – ikke mindst – kreativ tænkning og udvikling af 

innovationskompetence hos eleverne. Forløbet skaber faktisk engagement hos eleverne, det 

giver øjensynlig mening, og eleverne er selvstændigt arbejdende både kreativt og innovativt, 

siger Henriette Aaby Enevoldsen. 

 

http://www.historieweb.dk/laereruddannelse/298/henriette_enevoldsen_kaster_sig_frisk_ud_i_det_store_eksperiment_i_forhold_til_elevernes_innovationskompetence/
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Årets prisvinder tager således hul på de diskussioner, som nødvendigvis må dukke op i 

kølvandet på de nye Forenklede Fælles Mål for historie, hvor scenariekompetence, innovation 

og entreprenørskab er formelle krav i undervisningen. 

Men der vil være udfordringer i det arbejde. Henriette Aaby Enevoldsen afdækker i sin opgave 

eksisterende barrierer for det kreative og innovative. Både politisk bestemt, altså via sigtet og 

legitimiteten for historiefaget i skolen, og i den almindelige praksis i måske megen 

historieundervisning er fagforståelsen for entydigt eller for eksklusivt rettet mod fortiden. Det 

kan umiddelbart være meget forståeligt, men den går ikke, når der skal være rum for det 

innovative, som i langt højere grad skal vokse ud af det meningsgivende, det vedkommende, 

det mentalt stimulerende og livsnære – som vi får gang i ved at tangere og stimulere elevernes 

bevidsthed, som den er nu. Derfor er historiefagets alt for bastante fortidsfiksering på 

paradoksal vis en udfordring.  

Strukturmæssigt, analytisk og sprogligt står årets prisopgave meget stærkt.” 

Henriette Aaby Enevoldsen modtager som HistorieWebbens Årsbachelor et gavekort på 5.000 

kroner til Gyldendal-udgivelser. 

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 Henriette Aaby Enevoldsen er vedhæftet. 
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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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