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Litteraturen og læsningen af den giver os dermed (eller kan give os) en viden, en erfaring, som udgør en del af 
vores moralsk-etiske beredskab. 

Det er netop derfor at vi i uddannelsessystemet har brug for litteraturen. Ikke fordi litteraturen skal lære os be-
stemte etiske værdier og principper, men fordi den viser os den mangfoldighed af værdier som optræder i vores 
liv, de mange måder hvorpå vi kan lykkes – og mislykkes – som mennesker, de radikalt forskellige livssituationer 
og perspektiver som former vores valg og handlinger. Engagementet med god litteratur danner vores etiske sen-
sibilitet og forståelse hvilke i sidste ende er med til at styrke vores kritisk etiske dannelse.

Gennem vores engagement i litteraturen får vi muligheden for at danne, øve og udvikle en række forskellige 
evner, som er afgørende i etik. Igennem læsningen af litteraturen træner vi vores forestillingsevne, og vi udvider 
vores kulturelle horisont. Vi øver os i medfølelse, tolerance og andre moralske dyder som er etisk vigtige. Littera-
turen har med andre ord en dannende virkning, den kan bidrage til at forme vores personlighed og ikke bare give 
os viden. Dette synspunkt er især interessant i forbindelse med en forfatter som H. C. Andersen der jo i modsæt-
ning til de fleste af andre af de litterære sværvægtere i verdenslitteraturen også læses af og for børn og unge. Hos 
Andersen har den dannende virkning altså potentielt set en gigantisk gennemslagskraft.  At styrke arbejdet med 
H. C. Andersen er en måde at udbrede en forståelse af hans litterære og dannelsesmæssige potentiale – og at 
profitere af dette potentiale. 

I august 2016 blev der i forbindelse med H. C. Andersen Festivals i Odense afholdt en konference med titlen Hans 
Christian Andersen’s Values in Modern Education med en række danske og kinesiske deltagere. Her insisterede 
studinen Zhou Lanjun på at H. C. Andersens eventyr ”have shaped my values”, og Tao Xiping, ærespræsidenten 
for UNESCO i Asien-Stillehavsregionen, gik så langt som til at hævde at danskeren var ”designer of the soul”. Det 
er store ord, javist, men hvis vi tager dem for pålydende, hvad er det så Andersens eventyr vil eller kan lære os? 

I nogle af H. C. Andersens eventyr fremstilles etiske problemstillinger der sætter læseren i en position hvor han 
kan eller må forholde sig til emnet; det er fx svært at læse om den lille pige med svovlstikkerne uden at engagere 
sig og reagere følelsesmæssigt. I andre eventyr igen som ’Hyrdinden og skorstensfejeren’ vises det hvordan et 
menneskes særlige karakter kan begrænse de muligheder og friheder som vedkommende kan realisere i sit liv – 
når hyrdinden på kanten af den store verden må vende tilbage til den lille, men trygge virkelighed hun kender. På 
den måde er eventyrerne med til at udvikle os; og dette sker både for læseren og for den der lytter til eventyret. 
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I det følgende er det ikke vores hensigt at fremlæse Andersens egen etik, men derimod at undersøge hvilke etiske 
dimensioner man kan udforske i fællesskab med hans eventyr. H. C. Andersen er muligvis ikke etisk i sin livsan-
skuelse, og måske har han slet ikke en fasttømret livsanskuelse. Det var jo i hvert fald Søren Kierkegaards anke 
imod ham. Og under alle omstændigheder så er eventyrene ikke etiske per se, men det de gør, er at lede læseren 
til at forholde sig til etiske problemstillinger – og det er meget vigtigere. Vores formål er altså at fremlæse de eti-
ske positioner eller spørgsmål som nogle af eventyrene tilbyder os. De bedste af eventyrene moraliserer ikke, de 
pådutter ikke barnet (og den voksne) en etisk holdning, men de forlanger at man (måske blot kortvarigt) reagerer 
på handlingen. Den etiske Andersen er nemlig ham der slutter et eventyr som ”Gartneren og Herskabet” af med 
at skrive ”Nu kan du tænke over den!” Og det er i denne interaktion med teksten at læser, litteratur og etik støder 
sammen på bedste vis. 

Det følgende er altså ikke en undersøgelse af H. C. Andersen, men en undersøgelse af litteraturens etiske poten-
tiale med H. C. Andersen.


