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Oplæg 
 

● Jeg repræsenterer “den virkelige skoleverden” - præget af mangfoldighed, udfordringer, vilje og 

lyst til at lære - men også det modsatte 

● Synes det er en rigtig god ide at prøve at afdække brug af HCA i grundskolen - men hvor 

meget bruges han, er der tal for det? 

● Kanoniseret forfatter - så han er til stede, men hvordan? Og hvorfor? Kan han overhovedet 

give elever en oplevelse længere? Uden at det er “pakket ind” i festivals, H C Andersen huse 

og -centre?  

● 11-12 andre kanoniserede forfattere - + nordiske sprog mm. Der er meget vi SKAL, er der 

overhovedet plads til hans tekster i udvidet forstand? 

● Grundskoleverdenen: HCA er en forsvindende lille del af undervisningen, der skal rumme 

seksualundervisning, færdselslære, tekster og genrer, der spænder fra folkeviser til spritny 

litteratur, fra tegneserier, til romantikken og sociale medier, multimodale tekster… 

● HCA i grundskolen  (institutionaliserede verden): Tekster. Antologier - brudstykker. 

Forfatterskaber med vægt på fx det guddommelige, et bud på romantikken,  

● Men er der en HCA politik? I don’t think so. Ofte bundet op på målskemaer 

● Væsentligt at lade sproget, det æstetiske udtryk fylde 

● Befolkningens måde at repræsentere sig gennem HCA: Festivals, turisme, markedsføring: 

Odenseanske skoler har et “forbrug” af HCA i forhold til HCAfestival og Børnekulturhuset 

Fyrtøjet.  

● Og i sidste ende: Når man skal skrive et speciale om brugen af HCA i grundskolen: Hvem 

skriver man det så for? Ikke kun: Hvad er det, man vil afdække? Men hvem vil læse det? Hvem 

kan blive klogere på det? 

● Fordom om specialer og specialeskrivning: Det er elitært, det er verdensfjernt,  

● For at det skal virke, skal lærerne holde op med at se sig selv i offerrollen - ofre for målstyret 

undervisning. 

● Fordom: Mange lærere følger ikke kanonen - er det mon rigtigt? 

● Er det et Odense fænomen - eller landsdækkende??? - at HCA er fulgt af en vis lede? Brækker 

vi os snart over at skulle høre, læse, skrive mere om HCA? 

● Kultur: Hvad er HCAs kulturarv/kultur? Jeg tror, man skal starte et andet sted end hans 

tekster… Tænk fx. tid og sted - tænk andre fag end dansk - tænk i ny litteratur (fx På ryggen 

af… Dansklærerforeningen) - tænk i temaer 


