
HCA Symposion 2021
H.C. Andersen i nye udtryksformer

Tirsdag 2. november 2021 kl. 13-15.15 
Online webinar via Zoom

SDU og H.C. Andersen Fondens Uddannel-
sesspor har den glæde at invitere dig til et 
halvdags-webinar, der tager udgangspunkt 
i Andersens eventyr og historier, og som kan 
give dig inspiration til arbejdet med Andersen 
i undervisningen. 

Webinarets første del er det fælles oplæg  
”En læsning af H.C. Andersens eventyr Tom-
melise”. Det er Jacob Bøggild, der står for 
oplægget, der kan give inspiration til skole-
konkurrencen De Eventyrlige Lege i 2022, hvor 
elever skal remediere netop Tommelise. 
 
Webinarets anden del består af forskellige 
workshops, der henvender sig til forskellige 
grene af det danske uddannelsessystem. Se 
mere på næste side. 

Deltagelsen er gratis, men forudsætter 
din tilmelding senest 19. oktober 2021 via 
https://event.sdu.dk/hca2021 

Link til webinaret udsendes pr. e-mail ca. en 
time før start. For spørgsmål kontakt koordi-
nator Anne Høgedal anhoe@sdu.dk

INVITATION

Program 
13-13.10 Velkomst 

13.10-14 En læsning af eventyret   
  Tommelise ved 
  Jacob Bøggild, 
  lektor, SDU

14-14.10 Pause

14.10-15.10 3 workshops
  (Se næste side)

15.10-15.15 Afslutning

https://event.sdu.dk/hca2021
mailto:anhoe%40sdu.dk?subject=HCA-Symposion%202021


Titel Projektholder Opponent
1 Gå med H.C. Andersen - en pod-

walk i Odense
Målgruppe: folkeskolens udskoling og 
ungdomsuddannelserne

Christina Gaarde Hansen, 
selvstændig

Amalia Dea Bonné, 
grundlægger af Lydtid

2 H.C. Andersen i bevægelse  
Målgruppe: folkeskolens mellemtrin

Lasse Højstrup Sørensen, 
selvstændig

Rikke Grønning, lærer og 
læringskonsulent

3 Digitale fantasier og fantastiske 
fortællinger
Målgruppe: folkeskolen og ungdoms-
uddannelserne

Claus Koch, lektor, UCL 
Torben Lindegaard Hansen, 
projektchef, UCL

nn

Oplæg og workshops
Webinarets første del er et oplæg om ”Tommelise” ved lektor Jacob Bøggild, H.C. Andersen Cen-
tret, SDU. Efter oplægget vil der være plads til spørgsmål og diskussion.

Webinarets anden del består af forskellige workshops, der henvender sig til forskellige grene af det 
danske uddannelsessystem. 

Workshop 1: Gå med H.C. Andersen - en podwalk i Odense, Christina Gaarde Hansen
Christina Gaarde Hansen er tv- og medietilrettelægger, og hun har arbejdet med en podwalk, der 
skal føre eleverne rundt i Odense, mens de lærer noget om Andersen og hans mulige relevans i dag. 
Podwalken tager udgangspunkt i eventyret ”Noget”. Workshoppen henvender sig til lærere i udsko-
lingen og lærere på ungdomsuddannelserne. Opponent er Amalia Dea Bonné, der er grundlægger af 
produktionsselskabet Lydtid, som bl.a. udvikler og producerer podcasts til undervisning.

Workshop 2: H.C. Andersen i bevægelse, Lasse Højstrup Sørensen
Lasse Højstrup Sørensen er idé- og produktudvikler af undervisningsmaterialer og kampagner og 
har igennem flere år produceret materiale for bl.a. Dansk Skoleidræt og div. idrætsforbund. Hans 
workshop vil undersøge, om man kan kombinere bevægelse, fysisk aktivitet og Andersens eventyr, og 
workshoppen henvender sig primært folkeskolelærere, primært til folkeskolelærere, der arbejder med 
elever på mellemtrinnet. Opponent er lærer og læringskonsulent Rikke Grønning. 

Workshop 3: Digitale fantasier og fantastiske fortællinger, Claus Koch
Torben Lindegaard Hansen og Claus Chr. Koch fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil 
fortælle om projektet ”Digitale fantasier og fantastiske fortællinger”, hvor UCL sammen med HCA 
Festivals, Odense Bys Museer og Odense Kommune vil udvikle en myriade af historier med udgang-
spunkt i Andersens eventyrunivers og med afsæt i den digitale historiefortælling. Det er visionen, 
at nogle af byens børn og unge med indlevelse og teknologisk passion producerer fx bæredygtigt 
fyrværkeri med droner, en VR-rejse med hunden med øjne så store som tekopper eller interaktive 
bygkorn. Torben er projektchef i UCL’s udviklingsafdeling, og Claus er lektor ved UCL og arbejder bl.a. 
med oplevelsesudvikling. Workshoppen henvender sig til lærere i både folkeskolen og på ungdomsud-
dannelserne.


