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Formål 

1. At styrke de odenseanske skoleelvers kendskab til H.C. Andersen, således at alle skoleelever i Odense kommune 

føler et ejerskab til H.C. Andersen, hans liv og hans kunst. 

2. At udvikle og tilbyde gratis læringsforløb til to forskellige årgange af skoleklasser i Odense Kommune, hvor 

børnene kommer tæt på H.C. Andersens eventyrlige univers. 

 

Projektbeskrivelse 

Odense Bys Museer ønsker at udvikle to nye læringsforløb til skolerne i Odense, der baserer sig på H.C. Andersens liv, 

børnesyn og kunstneriske univers. Formidlingen vil have fokus på de almenmenneskelige værdier og etiske holdninger, 

som kommer til udtryk i Andersens værk og liv.  

Læringsforløbene skal tilbydes gratis til to årgange af skoleklasser i Odense Kommune, hvor eleverne inviteres ind i 

museets rammer og får en kvalificeret oplevelse, der skal være med til at gøre H.C. Andersens liv og tænkning til en del 

af børnenes værdigrundlag. På sigt skal tilbuddene integreres i og understøtte det nye H.C. Andersens Hus, således alle 

skoler i Danmark kan få lov til at opleve H.C. Andersen. 

Projektet starter 1. januar 2017, hvor det første forløb udvikles på baggrund af de erfaringer Odense Bys Museer har fået 

gennem projektet ”Laboratorium for Børnekulturformidling”, hvor pædagogstuderende har arbejdet med formidling af 

H.C. Andersen. Allerede efter påsken 2017 inviteres de første klasser ind til forløb. Herefter sker en løbende udvikling og 

justering frem mod, at nye forløb kan tilbydes i en form, hvor to årgange oplever to forskellige forløb. Forløbene udvikles 

i samarbejde med lærerstuderende fra UCL, repræsentanter fra lokale skoler og relevante sparringspartnere ved SDU, 

Odense Kommune og andre personmuseer.  

Projektets lærings- og børnesyn er at gøre børnene til aktive medformidlere af H.C. Andersen som en del af deres egen 

kulturarv. Derfor skal børnenes egen fantasi og skabertrang være vigtige elementer i forløbene, således børnene oplever, 

hvordan deres fantasi, leg og tolkning kan bringes i spil ind i H.C. Andersens univers. I Andersens eventyrlige univers 

leges der konstant med materialer, former, roller, identitet, betydning og mening. Herigennem skabes brud mellem det 

velkendte og det overraskende, mellem det almene og det eventyrlige og mellem indlevelse og refleksion. Med afsæt i 

dette skaber H.C. Andersens Hus legende, inddragende og performativ læring i et dialogisk rum hvori mening og 

betydning samskabes mellem Andersens eventyrlige univers og gæsternes egne erfarings- og forståelseshorisonter. 

Odense Bys Museers ambition er, at odenseanske børn, kommende lærere og pædagoger og museumsformidlerne 

sammen udforsker H.C. Andersen og skaber dynamik og udvikling i de forskellige læringstilbud. Herved opnås 

forhåbentligt også, at en sådan selvforståelse i forhold til den omkringværende kulturarv manifesterer sig i børnene på 

længere sigt og skaber engagerede og interesserede lokale medborgere. 

 

Fase 1: 1. januar 2017  

Forløb 1: Med børnene som eksperter i H.C. Andersens fodspor  

Alle 2. klasser i Odense Kommune skal kunne tilbydes et gratis, levende og dialogbaseret undervisningsforløb i H.C. 

Andersens fodspor, hvor børnene undervejs arbejder som ”børneeksperter”. Det første år vil vi afvikle forløbet for 40 2. 

klasser. Herefter forventes forløbet at kunne afvikles for alle Odenses 2. klasser i løbet af et kalenderår. 

Forløbet udformes således, at børnene får hver deres ”ekspertbog” ved starten af forløbet, som de undervejs rundt i 

Odense samler indhold til via ”minifortællinger”, spontanteater, leg med genstande, oplevelser i museet og andre 

aktiviteter rundt i fodsporsrutens forskellige stop faciliteret af en formidler fra Odense Bys Museer. Børnenes møde med 

H.C. Andersen som kulturarvsfænomen bliver tredelt ved hvert ”stop”: 1) De møder formidlerens fortælling om H.C. 

Andersen i en aktiv, åben og samtalebaseret aktivitet. Museets formidler medbringer en trækvogn på turen fyldt med 

rekvisitter, legeredskaber, digitale polaroidkameraer mv. til brug undervejs på turen 2) Børnene indkapsler deres 

oplevelse af aktiviteten igennem et billede, som de selv tager og sætter ind i ekspertbogen. 3) Sidst skal børnene 



reproducere deres oplevelse og deres forståelse af denne igennem en tegning eller lignende, som en del af ”efterarbejdet” 

hjemme i deres klasser.  

Forløbet inviterer børnene til at bruge deres sanser, deres leg og deres egen tolkning af H.C. Andersens univers og 

hvordan denne relaterer sig til deres eget liv, således at indholdet i deres ekspertbog bliver et personligt møde med H.C. 

Andersen. Bogen kan efterfølgende anvendes til at formidle ”børnenes” H.C. Andersen videre til andre børn og voksne. 

Der laves en justering af fodsporsruten i samarbejde med museets faginspektører, således at ruten forkortes og tilpasses 

børnenes niveau samt maks. har en varighed på to timer. Samtidigt igangsættes fra begyndelsen et sideløbende 

vidensgenererende samarbejde imellem Odense Bys Museer, UCL’s læreruddannelse og odenseanske skoleklasse og 

deres lærer, der vil gøre udviklingen dynamisk og medvirke, at børnenes tilgang til det formidlede stof får indflydelse på, 

hvordan forløbene udvikler sig. 

Tidsplan forløb 1: 

Januar 2017:  Udvikling af forløb. 

Februar-marts 2017: Lokale lærere inviteres med deres klasser til at kvalificere forløbene, således at de afprøves 

sammen med klassen og efterfølgende evalueres og justeres ud fra disse erfaringer. 

 En følgegruppe af lærere inviteres ind til at kvalificere indhold og formuleringer 

BA-lærerstuderende følger testforløbende som en del af deres empiriske indsamling.  

Deres undersøgelser vil have en varierende karakter, men vil alle udvide projektets 

vidensgrundlag omkring projektets relation til de nuværende fællesmål, didaktiske 

problemstillinger og fordele, skolelærernes muligheder for at inddrage forløbene og disses 

formidlingsstrategier i deres undervisning osv. 

Slut marts 2017: Markedsføring og invitationer sendes ud til alle skoler i Odense Kommune, vi forventer at 

20 forløb kan afvikles før sommerferien og 20 efter sommerferien.  

Påske-november 2017: Forløb afvikles for i alt 40 skoleklasser. I de kommende år, vil vi kunne øge antallet af 

skoleklasser, således at alle skoler i Odense kan komme i løbet af et skoleår. 

2018-2019 Forløbene evalueres og justeres fortsat i samråd med lærere og lærerstuderende. 

Alle 2. klasser i Odense Kommune tilbydes et gratis forløb i H.C. Andersens fodspor. 

  

  

  

  

 

Fase 2: 1. januar 2018  

Forløb 2: Forløb målrettet 5. klasse  

Alle Odenseanske 5. klasser tilbydes et forløb hos Odense Bys Museer, hvor elevernes egen tolkning af H.C. Andersens 

liv, kunst og tænkning bliver et formidlingsmæssigt omdrejningspunkt. Forløbets endelige form er endnu ukendt, vi 

arbejder i øjeblikket med at forløbet får indholds- og formmæssig kvalitetssikring gennem følgende arbejdsgang: 

Fra august 2016 og frem til marts 2017 samarbejder lærerstuderende og Odense Bys Museers Børn og Unge-område, om 

at udvikle nye formidlingsformer, hvor større skolebørn får mulighed for at formidle Odense Bys Museers H.C. 

Andersen-univers til jævnaldrende og yngre børn. På samme måde som ved de pædagogstuderendes arbejde og den 

ovenfor beskrevne fodsporsrute, vil også dette samarbejde med lærerstuderende blive udgangspunktet for den endelige 

form på 2. forløb. Fra de studerende overleverer deres ideer i marts 2017, vil disse blive justeret og genafprøvet, men 

Odense Bys Museers formidlingsambitioner for øje. I justerings- og udviklingsarbejdet vil et samarbejde med lærere fra 

odenseanske skoler og lærerstuderende sikre, at produktets formidlingsgrundlag er let og oplagt at integrere i lærernes 

undervisning, samtidig med at det bliver et særligt levende og ekstraordinært møde med H.C. Andersens liv og tænkning. 

De lærerstuderende arbejder på baggrund af en indgående introduktion til Odense Bys Museers ambitioner omkring 

odenseanske børns kendskab til – og ejerskabsfølelse omkring deres H.C. Andersen. Yderligere er de blevet indført i 

museets antagelse om, at hvis børn oplever en oprigtig imødekommenhed og en reel indflydelse på dele af formidlingen 



af H.C. Andersen, vil de også i fremtiden opleve og videreføre et engagement og en medskabertrang omkring hele 

Andersens læringsunivers.  

 

Udbyttet fra samarbejdet med de lærerstuderende og de tilknyttede BA-studerende og lærere vil i løbet af 2017 munde ud 

i nyt produkt i form at et nyt rundvisningsforløb. Forløbet vil tilbydes odenseanske 5. klasser og give disse oplevelsen af 

et erkendelsesrum, hvor de har mulighed for at møde og fortolke H.C. Andersen som kulturarvsfænomen. Som en del af 

forløbet vil børnene i 5. klasse skulle videreformidle deres fortolkninger af OBM’s H.C. Andersen-formidling til 

jævnaldrende og mindre børn. 

Tidsplan forløb 2: 

Marts 2017- 

November 2017: Opsamling på de lærerstuderendes ideer og indsamlede data. Eventuel justering i forhold til 

projektets ambitioner, opfølgende afprøvning og undersøgelse af børnenes udbytte. 

November 2017- 

Januar 2018:  Udvikling af forløb til 5.klasser. 

Februar-marts 2018: Lokale lærere inviteres med deres klasser til at kvalificere forløbene, således at de afprøves 

sammen med klassen og efterfølgende evalueres og justeres ud fra disse erfaringer. 

En følgegruppe af lærere inviteres ind til at kvalificere indhold og formuleringer. 

BA-lærerstuderende følger testforløbende som en del af deres empiriske indsamling.  

Deres undersøgelser vil have en varierende karakter, men vil alle udvide projektets 

vidensgrundlag omkring projektets relation til de nuværende fællesmål, didaktiske 

problemstillinger og fordele, skolelærernes muligheder for at inddrage forløbene og disses 

formidlingsstrategier i deres undervisning osv. 

Slut marts 2018: Markedsføring og invitationer sendes ud til alle skoler i Odense Kommune, vi forventer at 

20 forløb kan afvikles før sommerferien og 20 efter sommerferien.  

Påske-november 2018: Forløb afvikles for i alt 40 skoleklasser. I de kommende år, vil vi kunne øge antallet af 

skoleklasser, således at alle skoler i Odense kan komme i løbet af et skoleår. 

2019 Forløbene evalueres og justeres fortsat i samråd med lærere og lærerstuderende. 

Alle 5. klasser i Odense Kommune tilbydes forløbet gratis. 

 

Organisationsplan 

Odense Bys Museer: 

Formidler og projektmedarbejder, projektansvarlig: Mette Kiilerich 

Museumsinspektør, børn og unge: Mette Stauersbøl 

 

Derudover tilknyttes forskellige af museets faginspektører til de enkelte dele af projektet, for at sikre at museets H.C. 

Andersen samling og viden samt museets tidligere erfaringer fra børneformidlingsprojektet inddrages. 

 

Planlagte samarbejdspartnere:  

H.C. Andersen Fonden:  

Ressortleder, Rektor emeritus, H.C. Andersen Fonden/Uddannelse: Jens Thodberg Bertelsen 

 



H.C. Andersen Centeret:  

Anne Klara Bom: specialestudie af HCA- undervisningen i de odenseanske grundskoler 

 

UCL læreruddannelsen: 

Astrid Møller Danielsen, Pædagogisk konsulent, CFU samt underviser i kulturfagene på UCL Læreruddannelse 

Gitte Gorm Larsen, underviser UCL Læreruddannelsen 

 

Afventer endelig afklaring: 

Skolesamarbejdspartnere: 

- Odense Balletskole 

- H.C. Andersen Skolen 

- Dalumskolen 

- Hjalleseskolen 

- Søhusskolen 

- … 

 

Odense Kommune:  

Nana Lacor, Kulturkoordinator, BKF 

Hanne Vikær Hermansen, konsulent, BUF 

Lena Malmstrøm Thorsgaard, BMF 

 


