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H.C. Andersen er berømt i hele verden, og i mange lande er hans eventyr på pensum allerede i 
grundskolen. At sætte en forfatters værker på pensum indebærer en anerkendelse af, at værkerne er 
vigtige at kende og give videre til næste generation. Når der undervises i H.C. Andersen i 
forskellige skoler verden over, indebærer det – kulturanalytisk set – at H.C. Andersen placeres i én 
bestemt kulturel kontekst, hvor han tildeles kulturelt specifik betydning, både af underviseren og af 
eleverne. Det er fristende altid at rette det analytiske blik mod fjerne himmelstrøg og undersøge, 
hvordan Andersen forstås og anvendes i eksempelvis Kina, Rusland og Italien, men der ligger 
samtidig også et stort potentiale i at vende blikket indad og spørge om, hvordan den 
institutionaliserede, kanoniserede H.C. Andersen tildeles betydning i danske grundskoler. Og endnu 
mere specifikt: Hvordan forstås og anvendes H.C. Andersens person, værk og værdier i 
grundskolen i hans fødeby Odense? 

Til at undersøge det søger H.C. Andersen Centret studerende ved Kultur og Formidling, som er 
interesserede i at skrive speciale om dette emne. Alle specialer skal koncentrere sig om, hvordan 
H.C. Andersen formidles i de odenseanske grundskoler, og alle specialer skal på den ene eller den 
anden måde tage udgangspunkt i H.C. Andersen Centrets undersøgelsesstrategi på området. Denne 
strategi indebærer et teoretisk, metodisk og/eller analytisk fokus på spændingsfeltet mellem den 
institutionaliserede præsentation af H.C. Andersen og befolkningens måder at repræsentere sig 
gennem H.C. Andersen på. 

Selvom specialernes overordnede emne er fastlagt på forhånd, kan det enkelte speciale bevæge sig i 
mange forskellige retninger, både tematisk og metodisk. Tematisk kan H.C. Andersen eksempelvis 
betragtes som både materiel og immateriel kulturarv, som kulturfænomen, fra en didaktisk vinkel, 
eller noget helt fjerde. Mulige tematiseringer af Andersen i undervisningen kan rette sig mod 
undervisningens inddragelse af H.C. Andersens steder og landskaber, undervisning af elever med 
anden etnisk herkomst end dansk, aktualiseringen af dansk identitet og danske værdier mv. 

H.C. Andersens værker reflekterer blandt andet hans grundige arbejde med ambivalensen i 
mønsterbruddet og med den konstante stræben efter indsigt i dét, der er større end det enkelte 
menneske. Denne stræben førte både ham selv og mange af hans mest elskede karakterer ud på 
rejser, der sjældent ender som planlagt. Både hans person og hans værk rummer desuden eksempler 
på enorm fantasi og skabertrang. Dette er blot eksempler på mulige tematiske nedslagspunkter i 
specialer, der sætter sig for at undersøge, på hvilke måder udvalgte skoler (bevidst eller ubevidst) 
inddrager denne del af arven efter Andersen i undervisningen. 

Det empiriske materiale, der skal indsamles på de odenseanske grundskoler, kan både tage form af 
interviews, observationer, tekst- og billedanalyse af slides og spørgeskemaer. Og analysestrategisk 
kan materialet, alt efter valgt empirisk metode, lægge op til socialsemiotiske, affektive, spatiale og 
diskursive analyser. 



Interesserede studerende vil få tildelt Anne Klara Bom som vejleder og vil både blive vejledt 
kollektivt og individuelt i løbet af processen. Dette giver en unik mulighed for at samarbejde med 
andre studerende i løbet af specialeprocessen, samtidig med at alle står inde for eget produkt. 
Forslag til gruppespecialer er dog naturligvis også velkomne. 


