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FORORD
Af museumsinspektør, ph.d., Henrik Lübker. Ansvarlig for formidlingen i H.C. Andersens Hus
og Barndomshjem.
“Se, det var en rigtig historie!” Sådan slutter H.C. Andersens utrolige historie om en prinsesse,
der er så fintfølende, at hun kan mærke selv den mindste ært igennem et helt bjerg af madrasser
og dyner. Med dén ene sætning bliver hele betydningen og forståelsen af eventyret flyttet fra
teksten til læseren. Det bliver nemlig et spørgsmål, om hvordan læseren lægger trykket. Er der
tale om en rigtig historie eller en rigtig historie? Fortællingen insisterer på at holde begge
muligheder åbne og lader det derfor være op til læseren at danne sin egen mening og tænke
sine egne tanker. Sådan er det overalt i H.C. Andersens eventyr. Hans fortællinger kredser om
temaer og følelser, som er eviggyldige, men på en måde, der snarere rejser spørgsmål og undren
frem for at give entydige svar. Som sådan er de uafsluttede og åbne for fortolkning – altid med
dybde og lag, der gør, at vi kan vokse med dem uden nogensinde helt at blive færdige med dem.
På trods af, at eventyrene således indbyder til dialog mellem tekst og læser, har formidlingen af
H.C. Andersens univers alligevel alt for ofte været præget af det modsatte. At H.C. Andersen er
et nationalt ikon har måske været medvirkende til, at man oftest har kredset om viden om og
kendskab til forfatteren. At kunne sin Andersen var ensbetydende med at vide, hvor høj han var,
hvornår han var født, og at han led af tandpine. At kunne sine eventyr var ensbetydende med
at forstå, at Den grimme ælling var selvbiografisk, at Nattergalen handler om Jenny Lind, og
at Klods-Hans bygger på et gammelt folkeeventyr. En sådan form for “dannelse” er ikke blot
problematisk, fordi den reducerer dybderne og det dialogiske potentiale i Andersens univers,
men også fordi den kommer til at skygge for at lade den indbyggede pædagogik, som ligger i
eventyrenes egne litterære strategier, komme til syne.
Denne bog kan siges at være en form for didaktisering af sådanne litterære strategier hentet
direkte fra eventyrene. Derved er bogens øvelser også med til at holde forfatterskabet levende,
åbent, til genstand for nye fortolkninger og medskabende aktiviteter. Sammen med Sigurd Barretts
fortælleglade og sproglegende genfortællinger af Andersens eventyr understøtter bogen således
oplagt danskfagets fire kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.
Men vigtigst af alt er bogen fuld af øvelser i ikke at finde svar. I stedet træner den os i at stille
nye spørgsmål, at se verden fra andre vinkler end vores egen. Kort sagt: Den får os til at se verden
på en særlig andersensk måde.
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H.C. AN DERSENS METODE
Af Jacob Bøggild og Henrik Lübker
”I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser” lyder det i indledningen til et af H.C. Andersens
mest kendte eventyr, Nattergalen. Andersen fremhæver her noget selvindlysende, samtidig
med at han skærper vores bevidsthed: Hvorfor påpeger han noget, som vi allerede ved? Hvorfor
fortæller han noget, som normalt ville være givet på forhånd? Er der noget helt særligt ved det,
at kejseren er kineser, som vi som læsere har overset? Spørgsmålene står øjeblikkeligt i kø, alt
imens vi som læsere undrer os over tekstens mærkværdighed. H.C. Andersen bruger på denne og
andre måder bestemte teknikker, fortællegreb og stiltræk til at få teksten til at gøre noget ved os
som læsere. Hans eventyr siger ikke blot noget – de siger (og gør) noget på en helt særlig måde.

EVENTYR UDEN SVAR
H.C. Andersens eventyr er en del af et samlet univers, hvor de enkelte eventyr og elementer fra
eventyrene kommenterer hinanden. Ofte udfolder Andersen bestemte temaer i flere forskellige
eventyr, og disse eventyr kommenterer således hinanden og giver hinanden nye betydninger.
Motivet fra Nattergalen med en naturlig nattergal finder man for eksempel også i det samtidige
eventyr Svinedrengen. Andre gange lader han eventyr kommentere hinanden ved helt konkret at
lade dem stå over for hinanden, som det sker i hans første eventyrsamling, hvor han undersøger
det særlige ved kongeslægten eller kongemagten ved at modstille to vidt forskellige resultater
i henholdsvis Fyrtøjet og Prindsessen på Ærten.
Selvom det enkelte eventyr udgør en afsluttet form, flyder det på denne måde samtidig ud
over sin egen grænse og indgår i et samlet netværk, hvor eventyrene på kryds og tværs står i
relationer til hinanden.
Det er derfor svært at fravriste forfatterskabet entydige pointer eller moralske anvisninger. Det
gælder også i de enkelte eventyr. Da Andersen udgav de første eventyr, udtrykte flere anmeldere
bekymring over manglen på moral og opbyggelighed i eventyrene og stillede spørgsmålstegn ved,
om den slags fortællinger nu også var forsvarlig litteratur for børn. Men Andersen kan slippe afsted
med meget. Ved at flytte folkeeventyret ind i borgerskabets ramme, synes hans fortællingerne på
den ene side ubestemmelige i tid og rum, men henvender sig på den anden side til os igennem
de problemstillinger og scener, der sættes op. Iklædt eventyrets kappe synes eventyrene på den
vis mere uskadelige, end de er, fordi deres stærke samfundskritiske og politiske dimensioner
kun kommer til udtryk indirekte.
Væsentligst er det dog, at eventyrene ikke giver svar. De fortæller dig ikke, hvordan verden skal
udlægges, og hvad sandheden er. Selvom de, som alle tekster, når til deres afslutning, så er det
vejen og ikke slutmålet, der synes at være det centrale. De stilistiske virkemidler, der anvendes,
fastholder ofte denne kredsende bevægelse: De får eventyret til at blive ved med at leve, selv
når man har læst det færdigt, fordi man ikke kan nå til en entydig konklusion om dets mening.
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LEG MED FORTÆLLERPOSITION EN
I sine eventyr leger H.C. Andersen ofte med stedet, hvorfra fortællingen er set og fortalt, og
hvorfra vi som læsere får lov til at opleve den – og sjældent er fortællepositionen fastholdt i
samme position et helt eventyr igennem. Bevægelsen mellem forskellige positioner medvirker til
at vanskeliggøre en entydig forståelse af teksten. Hvad betyder det for eksempel, når fortælleren
indleder Den lille Havfrue med at betone, hvor langt væk fra vores verden havfruens verden er,
hvorefter undervandsverdenen præsenteres som et genkendeligt spejl på vores menneskelige
verden? Eller hvad betyder det, når den ellers sentimentalt indfølende stil i Den lille Pige med
Svovlstikkerne pludselig afbrydes af et distanceret blik på hende:
”… Der gik nu den lille Pige paa de nøgne smaa Fødder, der vare røde og blaa af Kulde; i et gammelt
Forklæde holdt hun en Mængde Svovlstikker og eet Bundt gik hun med i Haanden; Ingen havde den
hele Dag kjøbt af hende; Ingen havde givet hende en Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae
saa forkuet ud, den lille Stakkel! Sneefnokkene faldt i hendes lange gule Haar, der krøllede saa smukt
om Nakken, men den Stads tænkte hun rigtignok ikke paa. Ud fra alle Vinduer skinnede Lysene og saa
lugtede der i Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo Nytaarsaften, ja det tænkte hun paa.”

Legen mellem forskellige fortællerpositioner gør, at vi bliver gjort opmærksom på, at man altid
ser og oplever det fortalte fra et bestemt perspektiv. På den måde kommer fortælleren og
fortællingen til syne for os. I stedet for fuldt og helt at leve os ind i eventyrets handling bliver
vi gjort opmærksom på, at historien er fortalt af en fortæller. Derved synes eventyret at vise sig
selv frem på to modsatrettede måder på samme tid. Eventyret er på én gang noget, vi lever os
ind i, og noget, vi er på afstand af og står udenfor.

ROMANTISK IRONI
Disse to modsatrettede måder træder særligt tydeligt frem i H.C. Andersens brug af romantisk
ironi. Betegnelsen dækker over de brud på illusionen, som opstår, når en fortælling kommenterer
sig selv. Hos Andersen sker dette ofte med en fremhævelse af eventyrets sandhedsstatus, hvilket
har den effekt, at læseren bliver i tvivl om, hvorvidt fortælleren og dermed det fortalte er til at stole
på. I Prindsessen paa Ærten lyder det for eksempel til slut: Se, det var en rigtig historie. Det er så
op til os som læsere at overveje, om der derved menes, at det var en rigtig historie, eller at det var
en rigtig historie. En sand beretning eller en god fortælling? I Tommelise betones fortællingens
troværdighed for eksempel ved, at den angiveligt er baseret på en øjenvidneberetning. Det burde
netop gøre den troværdig. Problemet er blot, at øjenvidnet er en svale, og dens beretning er
dens quivit, quivit i eventyrfortællerens øre. Eventyret synes på denne måde at være spændt ud
mellem det at være sandfærdig og det ikke at være det.

DET UN DERSPILLEDE
Både legen med fortællerposition og brugen af romantisk ironi medfører, at læseren aktivt
må forholde sig til eventyret og dets tvetydighed. Denne involvering af læseren er en strategi,
som udfolder sig på mange forskellige måder i Andersens eventyr. Eksempelvis er eventyrene
ofte underspillede i den forstand, at de siger mere, end der rent konkret står. Det bevirker, at
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læseren må tænke med selv. Det er læserens eget fortolkningsarbejde, der udfylder eventyrets
undertekst. Når soldaten i Fyrtøiet må flytte til et usselt kammer, og vennerne ophører med at
komme på besøg – angiveligt fordi der er så mange trapper – er det læseren selv, der må udfylde
underteksten om, at det måske i virkeligheden handler om, at soldaten igen er fattig, og om at
vennerne ikke er ægte venner. For i handlingsgangen har læseren oplevet, at vennerne kom, da
soldaten blev rig, og forsvandt, da han blev fattig. På den måde er brutaliteten og farligheden
ofte underspillet, men samtidig så meget desto stærkere og mere virkningsfuld, fordi det er
læseren selv, der må erkende, hvad der lurer under overfladen i det tilsyneladende uskyldsrene
og trygge eventyrmiljø.

MUNDTLIGHED
På overfladen arbejder eventyrene således med at etablere en tryg og genkendelig verden, som
derved reducerer afstanden mellem læser og eventyrverden. Dette understøttes også af den
konstruerede mundtlighed i fortællestilen. Man siger gerne, at H.C. Andersen var en af de første
til at skrive i øjenhøjde med børn. Det kommer fx ofte til udtryk i en mundtligt præget form med
hyppig brug af udråbsord (og udråbstegn!) og andre greb, som er med til at gøre fortællingen
levende. Fortælleren henvender sig også ofte direkte til læseren, som for eksempel i indledningen
til Sneedronningen: ”See saa! nu begynde vi”.
På denne måde insisterer eventyrene på at fange læserens opmærksomhed og fastholde den
i øjenhøjde gennem et genkendeligt hverdagssprog, der tilsyneladende forsøger at minimere
afstanden mellem fortæller og læser. Et andet væsentligt element i den forbindelse er Andersens
brug af sideordnede helsætninger, hvilket man kalder for paratakse. Man kender også stilen fra
barnets måde at fortælle på, hvor bindeordet ”og” bruges til at kæde en række af begivenheder
sammen i en fortælling. Effekten af en sådan stil bliver en oplevelse af, at alt foregår samtidigt og
er lige vigtigt, fordi de enkelte sætninger ikke underordner sig hinanden, men presser sig på med
lige stor vigtighed, eksempelvis som det sker i indledningen til Den lille Pige med Svovlstikkerne:
”Det var så grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk aften; det var også den sidste
aften i året”. Mundtligheden skaber en oplevelse af samtidighed og nærvær – af, at fortællingen
bliver til her og nu, mens man læser.
Derved signalerer stilen også et levende sprog, der er i bevægelse og overskud, og som nærmest
synes at vælde ud over sine egne grænser af fortællelyst og leg. Det markeres eksempelvis i
form af de mange unødvendige og forunderlige gentagelser, der præger Andersens sprog: I Kina
er kejseren kineser. I Sneedronningen splintres spejlet i ”hundrede Millioner, Billioner og endnu
flere Stykker”. Samme sted lover Snedronningen Kay ”hele Verden og et par nye Skøiter”, alt
imens prinsen og prinsessen siger “Farvel! farvel!”, røverpigen siger “Det er det samme! det er
det samme”, røverne siger “Det er Guld! det er Guld!” og kragen siger ”Kra! kra! - go’ Da’! go’
Da’!” Sådanne mærkværdige gentagelser og fordoblinger markerer ikke blot leg og overskud,
men er også med til at rette læserens opmærksomhed mod fortællingen som sprog og sprogleg.
For selvom talesproget typisk er præget af gentagelser, fordi det har en mere ustruktureret form
end skriftsproget, så er Andersens leg med gentagelser tydeligvis ikke udtryk for barnlighed og
naivitet. Gentagelserne bruges snarere bevidst til at skabe de omtalte illusionsbrud, der skal gøre
læseren opmærksom på fortællingen som fortælling.
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ORDSPI L
Andersens ordspil skærper den samme opmærksomhed. Navnlig i tingseventyrene finder man
ordspil i massevis. I det tingseventyr om svovlstikker, der indgår i Den flyvende Kuffert, var
svovlstikkerne til at begynde med på den grønne gren og af høj herkomst. De kommer nemlig
fra et højt fyrretræ, der blev fældet og blandt andet lavet til svovlstikker. Træet var således
svovlstikkernes stamtræ. I Stoppenaalen er stoppenålen på et tidspunkt søsyg. Den bliver så kørt
over af et vognmandslæs, så den er lige ved at knække (sig). I det hele taget spiller Andersen på
talemåder og fraser, der indgår i hverdagssproget, således at man som læser gøres opmærksom
på, hvad det egentlig er, man går rundt og siger uden at tænke over det.

GENTAGELSE AF TITEL
Andersen understreger også ofte fortællingen som fortælling ved at gentage titlen til slut. Det
gør han fx i Den grimme Ælling:
…da bruste dens Fjere, den slanke Hals hævede sig, og af Hjertet jublede den: ”saa megen Lykke drømte
jeg ikke om, da jeg var den grimme Ælling!”

Ligeledes i De røde Skoe og Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen. En sådan gentagelse
af titlen er tilmed et raffineret brud på illusionen. I Klods-Hans foretages illusionsbruddet ved, at
slutningen først får karakter af en remse eller et børnerim: ”Og saa blev Klods-Hans Konge, fik en
Kone og en Krone og sad paa en Throne”. Derpå sluttes der med en af de typiske undermineringer
af fortællingens sandhedsstatus: ”og det har vi lige ud af Oldermandens Avis – og den er ikke
til at stole paa!”

LEG MED PERSPEKTIVER
Men i en bestemt forstand er Andersens eventyrverden, uanset hvor magisk og fremmedartet
den er, til at stole på. Godt nok er denne verden fyldt med magiske elementer, hvor dyr, planter
og ting får stemme. Alligevel er det på mange måder en realistisk og genkendelig verden. Nok
kan muldvarpen i Tommelise tale, men dens væsen er stadig karakteriseret af dens blindhed,
og dens hjem er stadig i mørket under jorden. På samme måde er hyrdinden i Hyrdinden
og Skorstensfejeren skrøbelig, da hun er lavet af porcelæn. Og stoppenålen synes, den er
så fin, så fin, men i realiteten er den fin i betydningen tynd og spinkel, som en stoppenål jo
bogstaveligt er.
Dyr, planter og ting indgår således i eventyrene med egenskaber, som er affødt af deres
biologi eller det materiale, de er lavet af (og for tingenes vedkommende også den måde, de
anvendes på). På den måde forbliver naturens og samfundets love bestemmende for tingenes,
planternes og dyrenes udtryksmuligheder og deres perspektiv. Det perspektiv, som dyr, planter
og ting anlægger på deres omgivelser, er begrænset af det, man inden for filosofien ville kalde
for deres livsverden, deres umiddelbare omgivelser. Det betyder i praksis, at de ofte ikke formår
at se ret langt ud over deres egen næsetip eller erfaring.
Legen med perspektiver, der er et centralt element i H.C. Andersens metode, er forbundet
med hans indgående viden om biologi og botanik og samfundsmæssige processer. Samtidig kan
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han, lige som han kan tage sproget på ordet, så at sige tage dyr, planter og ting på ordet. På den
måde er de forskellige sider af Andersens metode intimt forbundet med hinanden.
Uanset, om vi taler om Andersens brug af romantisk ironi, den konstruerede mundtlighed,
perspektivlegen eller andre af de skitserede greb, så er det et genkommende element i dem alle,
at de anvendes på måder, der både skaber indlevelse og brud herpå. Det betyder, at der opstår
et spil mellem at være i teksten, at være indlevet i dens univers og at være uden for den, hvor
vi bliver opmærksomme på tekstens måde at gøre sig selv synlig på. Derved opstår en tekstlig
dobbelthed, der modvirker ethvert forsøg på at lukke teksten med en afsluttende, meningsgivende
morale. Det, vi får i stedet for, er spørgsmål, der kredser om måder at være i verden på, og hvad
det egentlig vil sige at være i verden. Spørgsmål, som teksterne meget sjældent besvarer, men
som den enkelte læser selvstændigt må bearbejde – uden facitliste og derfor for egen regning
og risiko.
Teksten er et uddrag fra Hans Christian Andersen Education - Stories (Systime, 2020) Gengivet
efter aftale med H.C. Andersen Fonden – Uddannelsessporet.
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I NTRODUKTION TI L MATERIALET
H.C. Andersen er andet og mere end overleveret kulturarv og snørklede tekster i tykke bøger.
Det er den oplevelse, vi ønsker at give børn, når de arbejder med opgaverne i 100 lærerige
opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr. H.C. Andersen er ikke bare en skattekiste af
spændende fortællinger, han kan, som Jacob Bøgild og Henrik Lübker påpeger, anvendes som en
skattekiste af metoder til at skabe sine egne fortællinger. Han er en kilde til nysgerrighed, undren
og eftertænksomhed – noget, vi alle behøver hele livet, men som H.C. Andersen pointerede, at
særligt børn har anlæg for, hvis det trænes og holdes ved lige.
Materialet 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr er bygget på
tre søjler. Den første af de tre er behørigt introduceret ved Henrik Lübker og Jacob Bøgild selv,
nemlig de elementer af H.C. Andersens skrivestil, som artikelforfatterne sammenfatter til Den H.C.
Andersenske metode. Den H.C. Andersenske metode er i dette materiale sammenfattet til seks
overordnede opgavetyper, som skal bidrage til at skabe genkendelighed for eleverne i arbejdet
med bogens opgaver. Med henblik på at ramme en målgruppe, der indbefatter grundskolens
yngste elever, er Lübkers og Bøgilds artikel således justeret både sprogligt og didaktisk på en
måde, så det fremstår tydeligere, hvordan Den H.C. Andersenske metode kan gå fra at indbefatte
overordnede træk ved et forfatterskab til at være deciderede opgavetyper, som på den ene side
retter sig mod danskfagets didaktiske ramme, men som samtidig også gør det på en legende
måde, der lægger op til at lade familien samles om Sigurds og H.C. Andersens forfatterskab.
Den anden søjle er således allerede berørt, da den udgøres af ønsket om at vise, hvordan en legende
og fortolkende tilgang til H.C. Andersens forfatterskab har sin berettigelse inden for rammerne
af grundskolens danskundervisning. I afsnittet Elevbogens opgavetyper finder du konkrete
eksempler på, hvordan opgaver fra bogen kan bidrage til at opfylde danskfagets kompetencemål
i indskolingen. I samme afsnit er det vist, hvordan arbejdet med Sigurds genfortællinger kan
begrundes i fagene Billedkunst og Musik. Når bogen alligevel er opbygget som et didaktisk
tag-selv-bord og ikke som en traditionel grundbog med fastlagte læringsmål, er det på den ene
side for at fastholde den legende tilgang og den indre motivation – er Snurretoppen det sjoveste,
så lav alle Snurretoppen-opgaverne først. På den anden side er det for at gøre det muligt for
den enkelte lærer, at sammenstykke det bedst mulige forløb for netop sine elever.
Den sidste og naturligvis ikke mindst væsentlige søjle er Sigurds genfortællinger. Forud for hvert
kapitel i opgavebogen findes et uddrag af eventyret, som tematisk slår opgaverne an. Opgavebogen
kan således både stå alene, eller suppleres med resten af eventyret, hvis tiden tillader det, så
eleverne på den måde får en narrativ knage at hænge arbejdet med opgaverne op på.
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ELEVBOGENS OPGAVETYPER
I det følgende afsnit gennemgås det, hvordan opgaver fra de enkelte opgavetyper kan bidrage til
at opfylde faglige kompetencemål – særligt inden for danskfaget, men også inden for Billedkunst,
Musik og Kristendom.
Når der i vejledningen ikke findes nogen forklaring på H.C. Andersen-ikonet er det af den simple
årsag, at de ikke knytter an til nogen form for opgaveløsning. De er alene tænkt som fun-facts.
Vigtigt! Der vil for det meste være flere kompetencer i spil på samme tid, selvom eleverne
arbejder med en enkelt aktivitet. Progressionen fra kompetenceområde til aktivitet skal således
alene ses som en af flere mulige måder at beskrive anvendelsen af aktiviteten i undervisningen.

DRI LLEBRILLER

Når eleverne møder opgavetypen Drillebriller, skal de undersøge, om man kan stole på det, der
bliver fortalt i eventyrene. Når de har drillebrillerne på, skal de også selv drille og afprøve de
‘sandheder’, der bliver præsenteret i eventyret.
Opgavetypen Drillebriller knytter an til det, Lübker og Bøgild betegner Romantisk ironi. Der kan
ligeledes findes elementer af Eventyr uden svar og Gentagelse af titel, da drillebrillerne skal
gøre eleverne opmærksomme på de illusionsbrud, der finder sted i eventyrene.
Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Fortolkning
↓
Perspektivering
↓
Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv/Eleven har viden om måder at
sammenligne tekster med andres liv.
↓
TEST DIG SELV- ER DU EN RIGTIG PRI NS/PRI NSESSE?

s. 15 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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LUPPEN

Med luppen skal eleverne lede efter det, H.C. Andersen og Sigurd Barrett måske har villet
fortælle, men som ikke står direkte i teksten. Luppen knytter primært an til den del af den H.C.
Andersenske metoder, som betegnes Det underspillede, men indeholder samtidig elementer af
Eventyr uden svar, og der er således en selvstændig pointe i, at det ikke til enhver tid vil være
muligt at uddrage én enkelt morale, men at mulighederne må holdes åbne, og at refleksionen
og argumentationen er vigtigere end svaret.
Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Læsning
↓
Sammenhæng
↓
Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer/Eleven har viden om
samspil mellem tekst og læser.
↓
ET LYS I MØRKET

s. 21 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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SNAKKETØJET

Selvom H.C. Andersens eventyr alle er skrevet ned, er de sjovere at fortælle – det skal eleverne
øve sig i, når de ser ikonet Snakketøjet. I Den H.C. Andersenske metode er mundtligheden
beskrevet som det, at H.C. Andersen, måske som den første, skriver i øjenhøjde med børn. Som
opgavetype er mundtlighedsaspektet taget bogstaveligt, så eleverne får mulighed for at lege
med elementer af genfortællingerne, der lægger op til netop dette.

Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Fortolkning
↓
Oplevelse og indlevelse
↓
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling/Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug
og billeder
↓
KAN DU RIME ET EVENTYR?

s. 59 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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SN URRETOPPEN

I eventyret Stoppenålen er nålen bange for at blive søsyg og da den bliver kørt over siger den
“Bare jeg nu ikke bliver søsyg, så jeg knækker eller skal brække mig!”. Når eleverne ser dette
ikon, skal de lege med ordene på samme måde som H.C. Andersen og Sigurd Barrett gør. Leg
med ord knytter an til den del af eventyrene, som Bøgild og Lübker opsummerer som Ordspil.

Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Læsning
↓
Sprogforståelse
↓
Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten/Eleven har viden om forskelle og
ligheder i ords betydning
↓
“DET ER IKKE ENGANG LØGN”; “PAS PÅ ØRERN E.”

s. 44 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr

18

MIKROFON EN

Når eleverne møder ikonet Mikrofonen, skal de øve sig i at fortælle eventyret fra en ny vinkel.
Mikrofonen er affødt af metodeafsnittet Leg med fortællerpositionen. Opgavetypen dækker
således over varierende øvelser i at se forskellige situationer fra andre sider, end eleverne er vant
til. Ideen med Mikrofonen er, at hvis man giver mikrofonen til en anden karakter i eventyret, så
ændrer fortællingen sig og bliver måske helt anderledes.
Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Fortolkning
↓
Oplevelse og indlevelse
↓
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling/Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug
og billeder
↓
“EN KONGE VÆRDIG?”

s. 26 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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GIV LIV

H.C. Andersen brugte besjæling i mange af sine eventyr og betegnes ofte som ophavsmand til
genren tingseventyr, som netop er kendetegnet ved, at dagligdags ting og redskaber får liv og
stemme. Det er dette element, eleverne skal arbejde med, når de møder ikonet Giv liv. Ikonet Giv
liv eller besjæling er et element, der går igen i store dele af H.C. Andersens forfatterskab. Det er
således tæt forbundet med flere af de tidligere nævnte elementer. Når det i opgavesammenhæng
har fået sit eget ikon, er det ud fra en erfaring om, at det bidrager som netop det legende
element, der kan flytte elevernes forståelse fra den fysiske virkelighed og ind i et H.C. Andersensk
eventyrunivers, hvor genstandene på den ene side er begrænsede af deres fysiske beskaffenhed,
men samtidig i stand til at interagere med deres opgivelser på en måde, som normalt ikke er dem
forundt. Et eksempel kunne være det, Lübker og Bøgild refererer i afsnittet Leg med perspektiv,
nemlig, at stoppenålen synes, den er så fin, så fin, men i realiteten bare er fin i betydningen tynd
og spinkel, som en stoppenål jo reelt er.
Eksempel på koblingen mellem opgave og danskfagets kompetenceområder:
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Fortolkning
↓
Undersøgelse
↓
Eleven kan udpege centrale elementer/Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring
↓
“LYSET”; “LYSETS ÅN DELIGE FOTOGRAFI”

s. 21 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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TVÆRFAGLIGE IKON ER
KUNST OG KREATIVITET

Eksempel på koblingen mellem opgave kompetenceområderne for billedkunst:
Billedkunst: Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Billedfremstilling
↓
Maleri og collage
↓
Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk/Eleven har viden om materialers
anvendelses og udtryksmuligheder
↓
“DEN LI LLE HAVFRUE”; “SÅ SMUKT DER VAR, PÅ HAVETS BUN D!”

s. 124 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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MUSIK OG BEVÆGELSE

Eksempel på koblingen mellem opgave og kompetenceområderne for musik:
Musik Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
↓
Musikalsk skaben
↓
Bevægelse
↓
Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik/Eleven har viden om sammenhænge mellem
musik og bevægelsesudtryk
↓
“PRI NSESSEN PÅ ÆRTEN”; “DANSE, DANSE DUKKE MI N”

s. 17 i 100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr
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FILOSOFISKE SAMTALER

Det er vigtigt at undre sig og stille spørgsmål, og det er det, Sigurd lægger op til ved selv at
stille spørgsmål efter hvert kapitel. Der er altid mere end ét svar på Sigurds spørgsmål. Og måske
rejser det endda flere spørgsmål, end der er svar.
Spørgsmålene er tænkt som en teaser til den lærer, som vil gribe muligheden for at arbejde med
den mere filosofiske eller etiske dimension i eventyrene.
Filosofisk arbejde med med børn kan antage mange former. På H.C. Andersen Fondens hjemmeside
formuleres filosofi med børn som:
“... en samlebetegnelse for forskellige samtaleformer, hvor børn gennem gruppeaktiviteter udvikler
deres evner til filosofisk samtale og derved træner både deres sociale færdigheder og deres tænkeevne.
Ofte foregår det sådan, at aktiviteterne tager udgangspunkt i en historie, der rummer ideer eller værdier,
som kan vendes og drejes filosofisk.” (www.hcandersen.org)

En simpel søgning på filosofi med børn giver adgang til at større arsenal af redskaber, der kan
anvendes til at styrke elevernes evne til at reflektere og undre sig. I denne sammenhæng vil vi
fremhæve Peter Worley, som er forfatter og administrerende direktør for The Philosophy Foundation
samt formand for SOPHIA (den europæiske fond for fremme af filosofi med børn). Når det netop
er Worley, der får taletid i denne sammenhæng hænger det sammen med, at Worley definerer sin
metode med udgangspunkt i netop den gode, engagerende fortælling. Worley opridser tre gode
grunde til at bruge fortællinger som omdrejningspunktet for at arbejde med filosofi med børn;
1. Fortællinger er involverende, skaber billeder og dermed identifikation hos lytteren
2. Fortællinger gør abstrakte ideer konkrete, så børn kan forholde sig til dem.
3. Fortællinger kan gøre børn til moralske agenter.

Centralt for alle koncepter (i hvert fald de af forfatterne kendte) er den systematiske fremgangsmåde i refleksionsøvelserne. Inspireret af en sokratisk samtaleform opbygger Peter Worley en
fremgangsmåde som han kalder hokey pokey-metoden (på dansk boogie woogie-metoden):
1. Vælg et nøglebegreb, der er egnet til at blive undersøgt filosofisk (f.eks. mod eller godhed)
2. Vælg en historie, hvor begrebet er centralt (for Sigurds genfortællinger af H.C. Andersen
kan godhed eksempelvis behandles med udgangspunkt i karakteren Gamle Margrethe
fra eventyret Noget).
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3. Find et passende afsnit, der bearbejder de pågældende begreber. Måske er det nødvendigt
at bruge historien som helhed, men udvælgelsen af citater fra Sigurds genfortællinger er
tænkt som disse tematiske indgange.
4. Stil et simpelt, men tematisk relevant spørgsmål ved hjælp af følgende struktur ‘Er X F?’,
For eksempel, ‘Er Margrethe god?’ (Spørgsmålet skal være forankret i eventyret)
5. Gå i dialog om spørgsmålet.
6. Stil derefter et spørgsmål, som følger denne struktur ‘Hvad er F?’ I dette tilfælde: ‘Hvad er
godhed?’ (Spørgsmålet er abstrakt og ikke direkte knyttet til eventyret)
7. Gå i dialog om spørgsmålet.
8. Sørg for, at du, når du har afsøgt det abstrakte spørgsmål, vender tilbage til det konkrete
spørgsmål for at ‘teste’ det, der blev sagt i trin 6 og 7. Det kan beskrives med følgende
struktur: ‘Hvis F er p, q, r ... så er XF?’ I dette tilfælde: ”Hvis en godhed er at, man gør noget
for andre uden en forventning om, at få noget til gengæld, er gamle Margrethe så god?”
(Dette spørgsmål vender tilbage til det konkrete for at teste hvad der er sagt abstrakt.)
9. Udforsk og undersøg konsekvenserne af trin 8. Er der steder i fortællingen, hvor Margrethe
tænkte på sig selv før hun hjalp en anden og stiller det spørgsmålstegn ved hendes
godhed. Nogle gange vil klassen revidere om karakteren faktisk F (i dette tilfælde om
Margrethe faktisk er god), andre gange, vil de revidere, hvad F er: for eksempel kan nogen
sige “Margrethe er god, men nogle gange kan gode mennesker godt tænke på sig selv
først. Måske virker det egoistisk, men nogle gange kan det være nødvendigt at passe på
sig selv, hvis man skal kunne være god ved andre.”

(Worleys tanker om filosofi med børn er frit oversat og bearbejdet fra: https://bloomsburyeducation.wordpress.com/2016/02/02/peter-worley-why-use-stories-for-doing-philosophywith-children/)
Flere strukturer for filosofiske samtaler med børn kan findes i TÆNK HØJT med dine elever,
Akademisk forlag 2019.
Sigurdikonets undringsspørgsmål kan desuden skabe en kobling mellem danskfagets metoder og
kristendomsfaget. Ud over, at der i H.C. Andersens eventyr generelt er mange kristne referencer,
lægger kompetenceområdet Livsfilosofi og etik blandt andet, op til involverende samtaler
om grundlæggende etiske problemstillinger. Disse kan med fordel tage udgangspunkt i H.C.
Andersens eventyr og de filosofiske dilemmaer der opstår og behandles. Et eksempel på koblingen
til de faglige mål i kristendomskundskab kan se ud som følger:
Kristendomskundskab færdigheds- og vidensmål (efter 3. klassetrin)
↓
Livsfilosofi og etik
↓
24

Etik

↓
Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende etiske problemstillinger/
Eleven har viden om grundlæggende etiske problemstillinger
↓
Drøftelse af spørgsmålet: “Hvad er et godt menneske? Store Claus er ond ved Lille Claus,
men Lille Claus snyder også Store Claus og slår ham ihjel. Er der nogle af clauserne, der
er gode mennesker, eller skal der mere til?”

Opgaveark til print findes efter Forfatternes tak.
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FORFATTERN ES TAK

E
Denne bog er blevet til med hjælp og masser af positiv energi fra:
Mette Stauersbøl Mogensen, Henrik Lübker og Odense Bys Museer, Stine Brinch Nielsen
ansvarlig for Odense symfoniorkesters skoletjeneste, Ane Børup fra Politikens Forlag,
Pernille Slot Johnsen og Zaid Almayah for inspiration til kreative opgaver, tak til Christinna
Lykkegaard Nilsson for et forbilledligt samarbejde og for grafisk at give vores ideer liv, Frida Grejsen
Andersen for hjælp med billeder, Johs. Nørregård Frandsen, Jens Thodberg Bertelsen, Kasper
Kaufmann, Torsten Bøgh Thomsen, Jacob Bøggild, Rasmus Welling, Lyra og Leonora.
Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til Sigurd for uovertrufne genfortællinger af H.C. Andersens
eventyr.
En helt særlig tak, selvfølgelig, til vores utrættelige og stædig-på-den-fede-måde redaktrice,
Karen Lise Søndergaard Brandt.
Tusind tak til alle - også dem, vi måtte have glemt.
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EN RIGTIG PRI NSESSE?

DYGTIG

AKTIV

FOLKELIG
SART

POPULÆR

SJOV
KLOG
ARBEJ DSOM

SUPER-MOR

PRI NSESSEN PÅ ÆRTEN
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KRON PRI NSESSE MARY

LYSETS ÅN DELIGE FOTOGRAFI

Lysets besvarelse
Hvad hedder du?
Hvor bor du?
Hvor vil du helst bo i
fremtiden?
Hvor gammel er du?
Hvad kan du godt lide at
lave?
Hvad synes du, gør én til
en god person?
Hvad synes du, gør én til
en dårlig person?
Hvem ville du helst være,
hvis ikke du var dig selv?
Hvad kan gøre dig
lykkelig?
Hvad kan gøre dig
ulykkelig?
Hvad frygter du mest?
Hvad ønsker du mest?

21

26

fordi _____________________________________.

Nu skal min datter og Klods Hans giftes, og det synes jeg er _______________,

han var _________________.

da jeg hørte det, tænkte jeg, at ________________________. Jeg syntes, at

Tro det eller ej, men han sagde, at _______________________________, og

Med sig havde han _________________________.

Han red på ______________________. Jeg syntes, at det var ____________.

_________________, men så kom der ____________________________.

Min datter ville ikke giftes med nogen af frierne og det var faktisk lidt

Det var en spændende dag, fordi _______________________________.

EN KONGE VÆRDIG?

I kongens taleboble mangler der ord, for at sætningerne bliver helt færdige. Udfyld de
tomme pladser med ord, du synes passer ind. Husk, at du skal forestille dig, hvad kongen
ville have tænkt og sagt, hvis det var ham, der fortalte, hvordan Klods-Hans fik prinsessen.

EN KONGE VÆRDIG?
Prinsessens far er konge, og konger er som regel fine mennesker. Hvordan ville kongen have
fortalt om Klods-Hans’ frieri, hvis det var ham, der havde skrevet eventyret?
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HVOR SIDDER HJERTET?

R SI DDER HJ ERTET?

rengen vil have en prinsesse med
på rette sted. Men hvad betyder det
g? Sidder hjertet ikke det samme sted
mennesker? Jo, men man siger også,
nesker, der er gode og tænker på
har hjertet på rette sted. Prinsessen er
dan. Hun er uærlig og grådig – hun vil
den have mere af alting og er aldrig er
med det, hun har.

kal hjertet sidde, og hvordan skal
se ud, hvis man:

r hjertet på rette sted
forelsket
ke føler noget
nervøs
ler sorg eller er ulykkelig
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BYT TI LLÆGSORDEN E UD
I citatet fra forrige side er der mange ord, som viser, at alt er rart og dejligt – dem kalder
man tillægsord. Nogle tillægsord, for eksempel ‘smuk’, ‘god’, ‘dejlig’, siger noget godt om
en person eller en ting – de er positive. Andre er negative, og det betyder, at de siger noget
dårligt eller grimt. Mange tillægsord er midt i mellem og beskriver måske bare en farve.
BYT TI LLÆGSORDEN E UD

Her er teksten fra før, men uden tillægsordene. Skriv negative tillægsord og læs teksten højt
for dig selv. Hvordan er teksten nu? Hyggelig/uhyggelig? Trist/sjov? Kedelig/spændende?

“Se nu her,” sagde konen, og så knækkede hun en valnød og gav Tommelise
den ene nøddeskal som seng. “Læg dig her, skat,” sagde hun, og så bredte
hun et _______ violblad ud i nøddeskallen, så Tommelise kunne ligge
_________ og ____________. “Nu skal jeg putte dig ___________!”
Så trak hun et blad fra en rose hen over hende som dyne. Sikke
_____________ hun nu kunne sove!
Næste morgen legede Tommelise på det ___________ bord. Midt på
bordet havde konen stillet en tallerken med vand, og i vandet lå der
____________ blade som pynt. Et af dem var et tulipanblad, og det
kunne Tommelise bruge som båd. Hun roede af sted, for hun havde fundet
to hestehår, hun kunne bruge som årer. Var det ikke ___________? Om
dagen roede hun syngende af sted på sit tulipanblad, og om natten sov hun
_______ i sin nøddeskal.
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HVEM BESTEMMER?

Den gamle kineser vil gerne bestemme over Hyrdinden, men alligevel er han så skrøbelig, at H
han går i stykker da han prøver på at følge efter Hyrdinden og Skorstensfejeren.
B
Gedebukkebens-overogundergeneralkrigskommandérsergeanten er særligt fin fordi han er
lavet af mahogni og har masser af sølvtøj i skabet. Alligevel kan han ikke beslutte noget
selv, uden at den gamle kineser først har givet ham lov.

HVEM BESTEMMER?

Men hvem bestemmer egentlig? Den gamle kineser, Gedebukkebens-overogundergeneralkrigskommandérsergeanten eller en helt tredje?
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Tegn figurerne fra eventyret og klip dem ud. Placer dem i rækkefølge, så den der bestemmer
mest står forrest og den, der bestemmer mindst, står bagerst. Man må lave om på rækkefølgen for hvert spørgsmål.
Man må også selv finde på flere spørgsmål om, hvem der bestemmer.
Hvordan skal rækkefølgen være, hvis spørgsmålet er:
Hvem bestemmer, at hyrdinden skal flygte fra bordet, hvor hun står?
Hvem bestemmer, at hyrdinden og skorstensfejeren skal vende tilbage fra skorstenen?
Hvem bestemmer, om hyrdinden er glad eller ked af det?
Hvem bestemmer, hvem hyrdinden bliver kærester med til sidst?
Er rækkefølgen den samme hver gang, og hvor meget bestemmer den gamle kineser
egentlig?
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krøbelig, at H URTIGERE, HØJERE, STÆRKERE

rdi han er
e noget

rgeneral-

bestemmer
å række-

eser

Bolden i eventyret er særlig fin – det synes hun i hvert fald selv. Hun er fin, fordi hun er
lavet af fint skind og har en prop indeni, så hun kan hoppe. Hun får det til at lyde som en
konkurrence, som snurretoppen ikke har nogen chance for at vinde.
Til opgaven kan du bruge en snurretop og en bold, som ikke er hård, men stadig kan hoppe.
Nogle
af svareneHØJERE,
kan du også
finde ved at læse eventyret igen.
H URTIGERE,
STÆRKERE
Afprøv, hvem der vinder konkurrencen, hvis det ikke længere handler om at være finest.

BOLDEN

SNURRETOPPEN

Hvem kan dreje flest gange rundt
om sig selv på 10 sekunder?
Find et punkt på gulvet. Stil dig
to meter væk. Hvem kan du få til
at lande tættest på punktet?
Hvem flyder bedst på vand?
Hvem hopper højest, hvis man
taber dem fra en meters højde?
Hvem er mest standhaftig? Har
du glemt, hvad det betyder,
kan du genlæse opgaverne til
Tinsoldaten. Skub til både
snurretoppen (i bevægelse) og
bolden. Hvem flytter sig mindst?
Hvem gør drengen fra eventyret
gladest til sidst?

Find selv på flere udfordringer til Toppen og Bolden.
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Et stamtræ kan tegnes på mange forskellige måder, og ingen familier er ens. Måske er der
for mange felter eller ikke nok. I så fald kan du sætte ekstra grene på.
Udfyld stamtræet, og find ud af, hvem der er din gran(d)-familie.
Mens du laver dit stamtræ, kan du tænke over, hvorfor grantræets familie nævnes i eventyret.
Er det mon, fordi det er vigtigt, at vi lærer grantræet at kende? Føler vi mere med grantræet, når vi ved at det har en familie, ligesom vi selv har?
HVORDAN
SER
DIT
GRAN(D)-STAM(ME)-TRÆ
UD?
Eller er det
for at
understrege,
at træet bare er et træ, og at
det derfor ikke har en chance
for at forstå, hvad menneskene i eventyret skal bruge det til?
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Spørgsmål til Store Claus
Hvad kan gøre dig glad?

Du kan også bruge et online animationsprogram til at løse opgaven, for eksempel programmet Animaker.

Hvordan ville Store Claus forklare, hvorfor han gør, som han gør?
Udfyld taleboblerne, som Store Claus selv ville gøre.

Lille Claus virker Store Claus ret vred og måske endda næsten
ond. Men hvorfor er han det? Har han selv en god forklaring?

I eventyret
omSTORE
Store Claus
og
HVAD
SIGER DU,
CLAUS?

HVAD SIGER DU, STORE CLAUS?

EN SN EMAND FULD AF FØLELSER
Som du kan læse i citatet fra eventyret om Snemanden, så er der virkelig meget, Snemanden
ikke ved. Følelser har den til gengæld mange af.
Den længes efter at lege med drengene og efter at være i stuen hos brændeovnen, den
EN SNEMAN
D at
FULD
FØLELSER
ernysgerrig
efter
vide, AF
hvem
det forelskede par er og den er utålmodig efter at få svar på
sine spørgsmål.
Længsel betyder, at man har et meget stærkt ønske om at få noget, man ikke har haft længe, eller som man måske aldrig har haft. For eksempel, hvis man har været lang tid alene og
længes efter et kram af sine forældre. Men hvad er det at være nysgerrig og utålmodig?
Skriv det rigtige ord på den rigtige linje:
Snemanden har svært ved at vente. Det viser, at den er _______________________.
Snemanden stiller mange spørgsmål til den gamle hund. Det viser, at den er
__________________.
Skriv det rigtige svar på linjen:
At være nysgerrig betyder, at _________________________________________.
At være utålmodig betyder, at ________________________________________.
Hvad med dig selv?
Jeg bliver selv utålmodig, når ____________________________________________.
Jeg bliver selv nysgerrig, når ___________________________________________.
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Nissen låner konens snakketøj, imens hun ligger og sover, og sætter det på spanden, så den
kan snakke spandsk. Hvordan taler tingene omkring dig?
Kopier, tegn snakketøjet af, eller klip det ud af opgavearket.
Sæt en lille klat elefantsnot bag på snakketøjet eller sæt en elastik i snakketøjet, så det
bliver en slags maske.
Sæt det på forskellige ting omkring dig.
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Hvordan taler de? Langsomt? Højt? Københavnsk eller sønderjysk?

ænog

Nissen låner konens snakketøj, imens hun ligger og sover, og sætter det på spanden,
kan snakke spandsk. Hvordan taler tingene omkring dig?
BRUG SNAKKETØJ ET

Nissen låner konens snakketøj, imens hun ligger og sover, og sætter det på spanden, så den
kan snakke spandsk. Hvordan taler tingene omkring dig?
Kopier, tegn snakketøjet af, eller klip det ud af opgavearket.
Sæt en lille klat elefantsnot bag på snakketøjet eller sæt en elastik i snakketøjet, så det
bliver en slags maske.
Sæt det på forskellige ting omkring dig.

Kopier, tegn snakketøjet af, eller klip det ud af opgavearket.
Sæt en lille klat elefantsnot bag på snakketøjet eller sæt en elastik i snakketøjet, s
bliver en slags maske.
Sæt det på forskellige ting omkring dig.
Hvordan taler de? Langsomt? Højt? Københavnsk eller sønderjysk?

Hvordan taler de? Langsomt? Højt? Københavnsk eller sønderjysk?
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