
Den genfortryllede Andersen 

Masterclass-kurser om undervisning i H.C. Andersens eventyr og historier ved Jacob Bøggild, Steen Beck og 

Tony Andersen  

Formål: 

Det overordnede formål er at præsentere deltagerne for ideer til læsninger af og forløb om H.C. Andersens 

eventyr og historier i undervisningen og herved give inspiration til litteraturdidaktiske overvejelser i forhold til 

undervisning i H.C. Andersen. 

Organiseringsform: 

Vi holder oplæg, deltagerne engageres i fællesanalyser sammen med os, deltagerne overvejer, hvordan man i 

forhold til bestemte klasser kan gøre Andersenlæsningen interessant og vedkommende for eleverne. Kurserne 

rummer med andre ord både en tekstanalytisk og en didaktisk dimension. 

Med udgangspunkt i tætte tekstlæsninger fokuseres på tre dimensioner hos Andersen, a) genren som 

refleksionsrum, b) etik, c) eksistens. 

Vi udvælger et korpus på cirka 20 eventyr og historier, som vi finder særligt relevante i forhold til de 

ovennævnte dimensioner.  Når det gælder kurser af mere end en dags varighed (se nedenfor), vil vi åbne op for, 

at kursisterne i sekvenser kan bringe andre eventyr og historier på banen, som de har en særlig interesse i at 

diskutere i sammenhængen. 

Deltagerne anmodes om på forhånd at have gjort sig tanker om, hvilken klasse de har i tankerne i forhold til 

forløbet, hvor lang tid, det skal vare, og hvilke dannelses- og kompetenceelementer de vil lægge vægt på.  

Modtagergruppe: 

Det primære publikum er folkeskolelærere (for 8.-10. klasser) og lærere på ungdomsuddannelserne. 

I realiteten vil det primært være dansklærere, som kan have interesse i kurset, men også fx religionslærere vil 

måske finde det interessant. 

Omfang: 

Vi agter at udbyde to former for kurser: 

a) en-dags-kurser a 6 timer 

b) to- og tre-dagskurser, enten samlet eller over længere tid (med mulighed for afprøvning af eventyr og 

undervisningsformer indimellem) 

Proces: 

Jacob, Tony og Steen holder 4-5 møder i efteråret (første møde 9. oktober kl. 10.30) og foråret, hvor konceptet 

udvikles, overvejelser i forhold til ”ungdomsengagerende” Andersen-læsninger udvikles, brochure skrives osv.  

Første milepæl er høvlebænk ifm. Andersen-konference i oktober. 

Anden milepæl er færdiggørelse af brochure til udsendelse i marts måned. 

Tredje milepæl er afholdelse af kurser i skoleåret 2018-19 (skolerne skal helst muligt have budt ind i maj-juni 

2018, så vi ved, hvor meget vi skal frikøbes fra SDU og Odense Katedralskole). 

 


