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Symposion 2016 

Introduktion til H.C. Andersen Fondens Uddannelsesspor. 

v/ Jens Thodberg Bertelsen 

 

Kære deltagere 

H.C. Andersen Fondens Uddannelsesspor er helt nyt. Det er Fondens tredje spor ved siden af et forsk-

ningsspor og et turismespor. Vi begyndte arbejdet med det nye uddannelsesspor i foråret og afholder 

i dag det første af sporets symposier. En årlig begivenhed.  

Formålet med Uddannelsessporet er at udfolde og omsætte det uddannelses- og dannelsesmæssige 

potentiale, der ligger i Andersens kunst. Sporet søger at revitalisere ham i overensstemmelse med den 

betydning, han har som en af den moderne verdens fædre, og sporet søger at tegne konturerne af den 

position i dannelseshistorien, som han retteligt besidder – på linje med folk som Grundtvig og Kold.  

Uddannelsessporet er bredt. For det første omfatter det a) undervisning i Andersens værker, b) un-

dervisning om Andersens liv og betydning og c) undervisning med det værdisæt, som Andersen re-

præsenterer. For det andet omfatter sporet undervisning på langs og på tværs af uddannelsestrin og 

uddannelsesinstitutioner. Og for det tredje omfatter sporet undervisning og formidling på tværs af 

kultur- og dannelsesinstitutioner (skoler, museer, biblioteker mv).  

Hvad især angår undervisningen med det værdisæt, som H.C. Andersen repræsenterer, er fondens 

Uddannelsesspor bredt i den forstand, at det både har fokus på det eleven kan (kompetence), på det 

eleven ved (almendannelse) og på den person eleven er eller bliver i sig selv og sammen med andre 

(dannelse). Uddannelsesporet er derudover bredt ved både at have fokus på elevens evne til analyse 

og forklaring (forstand), på elevens evne til forståelse, evne til forestilling og blik for helheder (for-

nuft), på elevens vurderingsevne (dømmekraft og beslutningskyndighed) og på elevens evne og lyst 

til at undre sig (visdom). Samlet set har Uddannelsesporet således fokus på elevens livsduelighed, 

helt i overensstemmelse med den mangfoldige tilgang til tilværelsen, som Andersens værker står for.  

På grundlag af værdier, hentet i H.C. Andersens univers, debatterer årets symposion uddannelse og 

dannelse og sætter konkrete udviklingsprojekter i søen. Her skal det ikke bare blive ved snakken! 

I er i et af bilagene til i dag blevet præsenteret for de 4 værdier, vores ekspertgruppe foreløbigt har 

fundet frem til skal være afgørende for Uddannelsessporets valg af projekter, som det årlige sympo-

sion sætter på høvlebænkene:  

1. Mønsterbryderen 

2. Mødet med det andet 

3. Fantasi og skabertrang 

4. Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv 

http://hcandersen.org/forside/uddannelse/information/vaerdiord/
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Jeg kan i dag afsløre, at et femte værdiord trænger sig på: Det er værdiordet Det store i det små. 

Denne 5. værdi som grundlag for vores valg af projekter til høvlebænkene er endnu ikke officiel, for 

den forudsætter en godkendelse i uddannelsessporets ekspertgruppe, der mødes en gang til foråret. 

Men nu præsenteres I for denne 5. værdi - i udkast. 

Spillet ”mellem Stort og Smaat, spillet mellem uendeligt og begrænset (…) er Eventyrenes egentlige 

Poesi”. Det hævder en af vores allerstørste litteraturforskere gennem tiderne, Vilhelm Andersen. Han 

fortsætter:  ”(H.C. Andersen) kalder det Præg af det individuelle i det almene for det karakteristiske 

og gaar saa vidt, at han i det individuelle ser det ideale eller det guddommelige”. (Illustreret Dansk 

Litteraturhistorie III, side 548ff). 

22. august havde Odense og Uddannelsessporet besøg af 30 ledende skolefolk fra Beijing. Det var på 

flere måder et meget interessant besøg. Blandt andet fordi vores gæster – om end på en mere sekulær 

måde - lagde sig på linje med Vilhelm Andersens vurdering af eventyrenes betydning.  

For vores kinesiske gæster – med professor Chen Huai i spidsen – handler HC Andersens eventyr i 

høj grad om ”værdier i vores indre”. Chen Huai og den øvrige kinesiske delegation var af den opfat-

telse, at eventyrene er tidløse og handler om universelle, almenmenneskelige ståsteder.  

Vi kunne ubetinget mødes med vore kinesiske gæster i den opfattelse, at Andersens eventyr er ene-

stående ved at kredse om en almenmenneskelig søgen efter sandhed, godhed, skønhed og retfærdig-

hed og at hans eventyr er enestående ved at vise os, hvorledes mennesker generelt næres ved værdier 

som empati, nærvær, anerkendelse og kærlighed. 

Det blev i sandhed et interessant besøg. Men vi skulle i løbet af dagen få endnu mere af samme skuffe.  

Vi lever i en tid, hørte vi kineserne foredrage, med mange kriser præget af ubalance mellem menneske 

og natur og mellem mennesker indbyrdes. Men vi lever også i en tid med mange muligheder. HCA’s 

eventyr peger på stærke menneskelige potentialer og værdier, som kan vise os veje ud af diverse 

kriser mod en bedre verden. Dette fremhævede Mr. Tao Xiping, formand for Unescos Asien-afdeling 

og en af arkitekterne bag FNs ”17 Verdensmål for bæredygtig udvikling” (2015). 

Blandt andet på baggrund af dette august-møde med ledende embedsmænd fra et sted på den anden 

side af kloden vil jeg som sagt foreslå ekspertgruppen at godkende dette 5. værdiord som en del af 

grundlaget for vores fremtidige valg af projekter til det årlige symposions høvlebænke: ”Det store i 

det små”. - Dette værdiord skal være møntet på en undervisning, der har fokus på bæredygtig udvik-

ling lokalt og/eller globalt.  Det kan fx dreje sig om innovativ undervisning, hvis forslag til løsninger 

på det problem, der undersøges, har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. 

– Generelt bør en af undervisningens frugter - i tråd med Andersen - være elevens erkendelse af, at 

selv små handlinger i dagligdagen altid allerede har betydning for den store sammenhæng. 

Så vidt om Fondens Uddannelsesspor og hvor det står lige nu. Jeg glæder mig til dagen i dag og ikke 

mindst til arbejdet ved ”høvlebænkene”.  


