
Med H.C. Andersen i rygsækken 

Diskursanalytiske perspektiver på grundskoleundervisning relateret til H.C. Andersen 

Specialet med ovennævnte titel blev udarbejdet, afleveret og bedømt i foråret 2017. Dets afsæt er H.C. 

Andersen Fondens udlægning af et uddannelsesspor, der arbejder i kategorierne undervisning i, om og med 

H.C. Andersen. Særligt undervisningen med Andersen, der repræsenterer undervisning i tråd med et andersensk 

værdisæt, fylder i beskrivelsen og præsentationen af det nye spor. Med hensigten om at sætte eksisterende 

praksis i relation til H.C. Andersen Fondens udspil, er formålet med specialet er at undersøge eksempler på, 

hvordan undervisningspraksis relateret til Andersen udspiller sig på odenseanske grundskoler. Specialet læner 

sig op ad H.C. Andersen Centrets forskning i forståelsen af H.C. Andersen som et kulturfænomen. Det betyder, 

at fokus på analysen ligger i at undersøge, hvordan der skabes mening i, om og med H.C. Andersen.  

Med afsæt i to skoler, fem lærere, fire undervisningsgange fordelt på tre fagindelinger undersøger vi, hvordan 

Andersen sættes i scene. Specialet kredser altså om spørgsmålet: Hvordan forstås og anvendes H.C. Andersens 

person, værk og værdier i grundskolen i hans fødeby Odense? Analyserne viser, at Andersen tildeles betydning 

afhængig af, hvordan han sættes i spil i praksis. Undervisning i hans værker og om hans liv får hverken alene 

eller sammen de dannelsesmæssige lag, som H.C. Andersen Fonden lægger op til, når de ikke sættes i samspil 

med undervisning med Andersen. Som eksemplificeret i analysen kræver undervisning med Andersen, at 

andersenske værdier opstilles som dannelsesideal, hvor i og om understøtter det overordnede ideal.  

Det særligt kendetegnende for en undervisningspraksis, der lægger fokus på undervisning med Andersen, er, at 

den bliver udtryk for en dynamisk Andersen. Det er derfor afgørende, at de andersenske værdier i tråd med 

H.C. Andersen Fondens udspil ikke fremstår statiske. Der er ikke tale om læringsmål i en direkte ”én til én”-

størrelse, da læring skal forstås som en proces, hvor eleverne i samspil med læreren, hinanden og situationen 

kan udfolde og udfordre værdisættet.   

På baggrund af disse resultater opstiller vi didaktiske pejlemærker for den praksis, som kan understøtte H.C. 

Andersen Fondens pædagogiske værdisæt. Den dynamiske Andersen kræver et læringsmiljø, der bærer præg af 

flerstemmighed – forstået på den måde, at der er tale om en høj grad af deltagelse fra eleverne ud fra et 

retningsgivende dannelsesideal. Med mindre lærerstyring og på baggrund af dialog skal Andersen sættes 

didaktisk i spil mod et pædagogisk dannelsesideal.  

På uddannelsessymposiet præsenteres disse pejlemærker, suppleret med konkrete bud på, hvordan nye 

læringsmiljøer kan etableres med H.C. Andersen i rygsækken.  
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