
HC Andersen i bevægelse

De eventyrlige lege / Projektskitse til bevægelse i undervisningen



Den næste time/
1. Idéen kort fortalt / mit personlige perspektiv

2. Didaktiske overvejelser / Hvorfor rejse sig fra stolen?

3. Fagfaglig eller tværfagligt / Hønen eller ægget?

4. Eksempler på HCA i bevægelse / De eventyrlige lege
- På rejse med HC Andersen (om den historiske Andersen)
- Eventyrlige lege 1

(aktiviteter og lege til eleverne)
- Eventyrlige lege 2 

(aktiviteter og lege med eleverne som medskabere)

5. Afrunding inkl. debat og spørgsmål





Didaktiske overvejelser / Hvorfor rejse sig fra stolen?

- Mennesket lærer bedst når sanserne sættes i spil?

Hvis vi tror på det, hvordan omsætte til praksis?

Underbygge egne erfaringer med videnskabelig viden.

Stå op mod dagsordner der trækker i modsat retning 



Didaktiske overvejelser / Hvorfor rejse sig fra stolen?

- Bevægelse i undervisningen som begreb?

De “berømte” 45 minutter / lovkrav og politisk kampplads

Sundhedsperspektiv eller læringsperspektiv?

Motion, idræt eller æstetiske læreprocesser?

 



Didaktiske overvejelser / Hvorfor rejse sig fra stolen?

- Bevægelsestyper i undervisningen
a) den aktive pause (ilt til hjernen)
b) integreret i undervisningen (bogstaver formet med kroppen)
c) som struktur i undervisningen (stafetter, quiz og byt)



Fag-faglighed eller tværfaglighed?

- I princippet irrelevant!
- I dette projekt fokus på danskfaget og dets mål
- Ikke et motions eller sundhedsperspektiv
- Tror på at eleverne lærer mere dansk/ mere om HCA´s 

forfatterskab med bevægelse i undervisningen.



Eksempel på aktivitet / På rejse med HC Andersen / den historiske person

#Rejsen til København

Formål/ At eleverne opnår en forståelse for unge Andersens valg og livsforholdene i starten af 1800-tallet

Grundide/ HC Andersens rejse eksemplificeres ved hjælp af 4 skitsetegninger (Hjemmet i Odense, Postvognen, Båden over Storebælt, 
København set fra Frederiksberg bakke. Til hver af disse tegninger suppleres med et lille tekstudsnit der underbygger HC Andersens 
oplevelse af denne situation.

Disse tegninger printes i 5 eksemplarer og placeres vilkårligt under 8 kegler i en idrætshal/eller et udeområde.

Eleverne skal i grupper finde alle otte kort. Hver gruppe finder en base og på skift løber to og to elever ud og finder et nyt kort. Dette 
bringes hjem til basen. Ved basen ligger eleverne kortene i den rækkefølge de mener flugter med HC Andersens rejse. 

“Mandagmorgen den sjette September 1819 saae jeg fra 
Frederiksberg Banke første Gang Kjøbenhavn; derude steg 
jeg af med min lille Bylt og gik igjennem Haven, den lange 
Allee og Forstaden ind i Byen…. Byen var i Bevægelse, stor 
Menneskestimmel paa Gaderne; dog al den Larm og Tummel 
overraskede mig ikke, den svarede just til det Røre, jeg havde 
tænkt mig, der altid maatte være i Kjøbenhavn, min Verdens 
Stad”..



Eksempel på aktivitet / På rejse med HC Andersen / den historiske person

#Verdensmand

Formål/ At eleverne opnår en forståelse for Andersens valg og hans sanselige/kunstneriske oplevelser i udlandet

Grundide/ HC Andersens rejser eksemplificeres ved hjælp af 6 tekstudsnit fra hans rejsebeskrivelser samt et flag tilhørende det land han 
beskriver. Begge ting printes i et eksemplar.

Eleverne skal arbejde sammen to og to. Hvert par får enten et flag eller et tekstudsnit. Alle par skal bevæge sig rundt og finde netop det 
par de passer sammen med. Hver gang man henvender sig til et par med et tekstudsnit skal dette læses højt.

”Jeg sad i en Coupé hos en Moder og en Datter, 
begge to spanske og med utilladeligt store 
Crinoliner; vare de komne til Skagen, Moderen 
alene havde dækket hele den nordlige Deel af 
Grenen”.



Eksempel på aktivitet / De eventyrlige lege 

#Klods Hans - en fangeleg

Formål/ At eleverne leger med indholdssiden af et eventyr og i en ny kontekt

Grundide/ 
En klasse deles i to lige store hold. I en idrætssal eller på et udeareal afgrænses en bane på ca. 40x 20 m. I hver ende markeres et målområde. I hvert 
målområde placeres tre rekvisitter der gør det ud for en træsko, en krage og noget pludder. Brug gerne rigtige remedier, alternativt illustrationer.

Nu gælder det om at være det hold der først erobrer det andet holds tre ting og dermed adgang til prinsessen. Vælg gerne  en elev som er  prinsessen 
der dystes om.

Eleverne skal tage en ting fra modstanderens målområde og bringe det sikkert hjem til deres eget målområde. Bliver de taget undervejs skal de 
aflevere tingen tilbage og den placeres igen i målområdet.. Man må ikke skubbe til hinanden, men gerne stå i vejen. Første hold til at erobre de tre ting 
fra modstanderen vinder prinsessen!



Eksempel på aktivitet / De eventyrlige lege 

#Mim et eventyr - et orienteringsløb

Formål/ At eleverne reflekterer over forskellige eventyr og deres særegne univers. At eleverne omdanner deres viden om 
eventyrene til et sanseligt orienteringsløb.

Grundide/ 
Eleverne arbejder med appen Woop. Den kan skabe og afvikle orinteringsløb via GPS på deres mobiltelefoner.

Del klassen i grupper af tre elever. Hver gruppe får et HC Andersens eventyr de skal være.
Hver gruppe skal skabe en lille stumfilm (kun mime) på max 20-30 sekunder der viser hvilket eventyr de er.

Disse film sendes til læreren (eller en gruppe elever). Læreren laver en jagt (orienteringsløb på Woop) hvor hver post er en af elevernes videoer og de 
andre grupper skal gætte hvilket eventyr det er.


