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KÆRE LÆRERE!
H.C. Andersen Festivals inviterer jeres 3.-6. klasser til H.C. Andersen Games, hvor leg og læring forenes i en inspireren-
de konkurrence. Her får eleverne mulighed for at være kreative med byggesæt, malerier og skriverier med inspiration 
fra tre af H.C. Andersens eventyr. I optakten til H.C. Andersen Games er der rig mulighed for at arbejde på tværs af 
flere forskellige fag.
 
Konkurrencen afholdes fredag d. 27. august 2021 i Rådhushallen – Flakhaven 2, 5000 Odense C.

På konkurrencedagen skal eleverne dyste i en kreativ konkurrence med de tre eventyr Den lille Havfrue, Nattergalen 
og Den grimme Ælling som inspirationskilde. Her skal eleverne præsentere deres egne historier gennem et kreativt 
byggeri, maleri eller et eventyr, de selv har skrevet.

Konkurrencen afholdes i samarbejde med kinesiske GIFT Education og understøtter kulturmødet mellem danske og 
kinesiske børn. I Kina har de allerede afholdt en tilsvarende konkurrence med stor succes og opbakning fra en masse 
talentfulde elever. Vores kinesiske venner vil ikke være til stede på konkurrencedagen i år grundet forholdene omkring 
Covid-19. De har på forhånd fundet vindere, og deres værker udstilles på konkurrencedagen, ligesom vi har forberedt 
nogle spændende indslag, så de danske elever stadig får et unikt indblik i den kinesiske skole- og konkurrencekultur.
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H.C. ANDERSEN GAMES 2021
H.C. Andersen Games er en konkurrence, hvor eleverne udfordres i kreativitet, samarbejde og brugen af allerede tillær-
te færdigheder og viden fra undervisningen.

Årets tema er: Mennesket og Naturen i Balance

I den forbindelse har H.C. Andersen Festivals i samarbejde med professor emeritus Johs. Nørregaard Frandsen ved 
H.C. Andersen Centret, SDU udvalgt tre af H.C. Andersens eventyr Den lille Havfrue, Nattergalen og Den grimme Ælling 
som inspiration. I alle tre eventyr hører vi om, hvordan natur, mennesker og teknologi eksisterer sammen og på hvilke 
betingelser. Vi hører om lighederne og forskellene på de tre elementer. 

I konkurrencen skal eleverne med inspiration fra temaerne i H.C. Andersens eventyr bygge deres egen kreation med 
materialer som f.eks. LEGO, Geomag, centicubes eller andre byggesæt, male deres eget billede eller skrive deres egen 
historie ud fra deres frie fantasi, hvor de besvarer seks tilhørende spørgsmål, som du finder længere nede i vejlednin-
gen. Dertil kan der laves en plakat, der supplerer elevernes arbejde og viser processen i arbejdet med deres kreationer. 
På selve dagen præsenteres eleverne for en hemmelig udfordring, der har forbindelse til temaet om mennesket og 
naturen i balance.

Hvorfor være med i H.C. Andersen Games?
H.C. Andersen Games er en unik mulighed for elever i hele Danmark til at udfordre og videreudvikle på deres tekniske 
kunnen, kommunikation, kreativitet og nysgerrighed. Det er særligt dansk, historie, de naturvidenskabelige og kreative 
fag, som eleverne vil kunne anvende deres viden fra. Disse fag vil være en god basis for elevernes skabende og fanta-
sifulde tænkning.

Hele verden er bundet tættere sammen, end man nogensinde før har set. H.C. Andersen Games giver eleverne mu-
lighed for at reflektere over denne udvikling – og gennem mødet med den kinesiske skole- og konkurrencekultur får 
eleverne mulighed for at møde nye kulturer i en globaliseret verden. H.C. Andersens eventyrlige univers medvirker 
desuden til stor kreativitet og brug af fantasien, og netop dette skal eleverne tage med i deres egne kreationer, hvor 
det kun er fantasien, der sætter grænsen for, hvad der er muligt.

Reglerne for konkurrencen
Der er nogle grundlæggende regler for konkurrencen for at sikre jævnbyrdighed blandt de deltagende hold. Samtidig 
er det vigtigt at understrege, at det er eleverne selv, som styrer deres projekt, så de kan øve sig mest muligt i at bruge 
fantasien og tænke kreativt.

H.C. Andersen Games er rettet mod elever fra 3.-6. klasse. Vi anbefaler at eleverne er inddelt i mindre hold med 3-4 
elever på hvert hold.  Holdene skal være inddelt inden selve konkurrencedagen. Som lærer beslutter du om hele klassen 
skal arbejde med samme medie, eller om eleverne selv må vælge et af konkurrences tre forskellige medier; maleri, 
skrivning eller byggeri. Hvert hold skaber deres egne historier ved hjælp af byggesæt, maler deres eget billede eller 
skriver deres eget eventyr. Det vigtigste er, at kreationerne er unikke og lavet ud fra egen fantasi og er udtryk for de 
tanker og idéer, som er opstået i elevernes arbejde med Den lille Havfrue, Nattergalen eller Den grimme Ælling.
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Den lille Havfrue, Nattergalen og Den grimme Ælling kan inspirere eleverne til at arbejde med sameksistensen af men-
nesket, natur og teknologi og diskutere, hvordan børnene forstår naturen i relation til den moderne verden. Til hverdag 
er børn eksponeret for meget teknologi og information. Konkurrencen kan invitere dem til at reflektere over, hvad dette 
betyder, og hvordan natur, menneske og teknologi påvirker hinanden.

Om de udvalgte eventyr
Af Johs. Nørregaard Frandsen, professor emeritus ved H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet.
”Den lille Havfrue” handler om betingelserne for at blive menneske eller for at være et menneske. Havfruen er ’natur’, 
hun er en dæmon eller sjælløs skabning i havet, som begærer en sjæl og at blive menneske. Det koster hende stemme, 
liv og status. Det koster hende alt, uden hun opnår det, hun begærer. Eventyret handler om det særligt menneskelige, 
der gror af, men også adskiller sig fra naturen.

”Nattergalen” handler om forholdet mellem på den ene side kunsten, naturen, det ægte og så på den anden side det 
kunstige, uægte og unaturlige. Kejseren lærer det ægte, den ægte nattergal, at kende. Det giver ham livet tilbage, fordi 
han åbner sig for naturen/kunsten/det ægte.

”Den grimme Ælling” lærer gennem forfærdelige fornedrelser og mishandlinger sin egen indre natur at kende. ’Ællin-
gen’ rejser gennem en barsk ydre natur for til sidst at folde en smuk, indre natur ud, hvorved den finder harmoni.

OPGAVEN LYDER
Byg, mal eller skriv en historie om Mennesket og Naturen i Balance

Her skal følgende spørgsmål besvares:
•  Vælg din(e) hovedkarakter(er)
•  Vælg dit miljø
•  Hvilke kvaliteter/evner beskriver din(e) karakter(er)?
•  Hvilke kvaliteter beskriver dit miljø?
•  Hvilke udfordringer møder din(e) karakter(er)?
•  Hvordan interagerer din(e) karakter(er) og dit miljø?
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LÆRINGSUDBYTTE
Viden om forholdet mellem mennesker og naturen
Igennem eventyrene kan eleverne udforske spørgsmålet om, hvad det betyder at være menneske og reflektere over 
forholdet mellem mennesker og natur. Eventyrene giver også eleverne mulighed for at reflektere over deres egen 
identitet og deres forhold til den verden, de befinder sig i.

Kreativitet
H.C. Andersen Games inviterer eleverne til at udtrykke og udvikle deres kreativitet gennem skriveri, maleri og byggeri. 
Med vejledning fra deres lærer kan eleverne vælge en af disse, hvor de fortæller deres egen historie om mennesker 
og naturen.

Kommunikation og historiefortælling
Med inspiration fra H.C. Andersens eventyr skal eleverne kreere og fortælle deres egen historie om mennesker og 
naturen. Den kreative proces, der består af gruppearbejde gennem skabelsen af en historie, styrker deres evner til at 
kommunikere og fortælle historier.

Udover deres kreation kan eleverne også producere en plakat, der illustrerer deres arbejde med eventyrene, og de 
refleksioner eleverne har gjort sig undervejs i forløbet. 

LÆRERENS ROLLE
Det er lærerens ansvar at melde holdene til konkurrencen, inddele klassen i teams og ellers være tovholder på projek-
tet. Processen kan med fordel sættes i gang med fælles gennemgang af eventyrene på klassen, hvor eleverne kan byde 
ind med idéer og tanker omkring eventyrerne og de tematikker, der gør sig gældende.

De tre eventyr skal sætte tankerne i gang hos eleverne omkring temaet Mennesket og Naturen i Balance og være til 
inspiration, men det vigtigste er, at eleverne inddrager de seks spørgsmål på en kreativ måde.

Til slut kåres et vinderteam for hvert medie:
•  Bedste fortælling fremvist i byggesæt.
•  Bedste fortælling fremvist i et billede.
•  Bedste fortælling fremstillet på skrift.

Der kåres også et vinderteam på tværs af medierne for:
•  Bedste præsentation foran dommerne.
•  Bedste kreative indslag ved den hemmelige udfordring.

Hvad bliver eleverne bedømt på?
Eleverne vil blive bedømt på tre parametre: gruppens samarbejdsevne, elevernes evne til at formidle deres budskab til 
dommerne og den kreative kvalitet af deres kreation.



Se mere om festivals programmet på www.hcafestivals.dk
Følg os på  #hcafestivals

H.C. ANDERSEN
FESTIVALS

6

PRAKTISK INFO
Konkurrencen finder sted fredag d. 27. august 2021 kl. 9-13 i Rådhushallen (Flakhaven 2, 5000 Odense C)

Tilmelding til H.C. Andersen Games 2021 skal ske via mail på skole@hcafestivals.dk senest d. 15. juni 2021.

Det er gratis at deltage. Skriv: Skolens navn, klassens navn, dit navn, e-mail og telefonnummer og antal.

Hvis du og din skoleklasse bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud på skole@hcafestivals.dk. Hvis der meldes 
afbud for sent eller ved no-show, pålægges der et gebyr på kr. 300. Sidste frist for afbud er tirsdag 10. august 2021.

Konkurrencen varer fra kl. 09.00-13.00. Der er afsat tid i programmet til, at eleverne kan spise deres medbragte mad-
pakker.

Retningslinjer ifm. Covid-19
Hver klasse får et afmærket område tildelt, som vil være deres hele dagen, ligesom hver klasse også vil have de sam-
me dommere i løbet af dagen. Lærerne bedes hjælpe med at sørge for, at eleverne holder sig sammen med deres egen 
klasse. I løbet af dagen vil der være mulighed for at komme udenfor, så alle kan få frisk luft.

Derudover beder vi alle huske at opretholde myndighedernes og stedets retningslinjer for forebyggelse af smitte med 
coronavirus.
• Bliv hjemme hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet
• Hold afstand og bed andre om at vise hensyn
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i dit ærme
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Retningslinjerne opdateres i takt med myndighedernes anvisninger.

Instruktion 
Alle værkerne skal være baseret på temaet Mennesket og Naturen i Balance med inspiration fra de udvalgte eventyr; 
Den lille Havfrue, Nattergalen eller Den grimme Ælling, uanset hvilket medie der anvendes. Værket skal være originalt 
og laves af børnene selv. Hvert hold har maksimum fem minutter til at præsentere deres værk for dommerne, og hvis 
de vælger at inddrage en supplerende plakat, skal denne inkluderes i de fem minutter. Det må maksimum tage 30 mi-
nutter at stille den medbragte kreation op når eleverne møder ind kl.09.

Byggesæt:
•  Den medbragte kreation må maksimum være 76 cm x 76 cm x 76 cm. Den største kreation er ikke nødvendigvis den 

bedste.
•  Dekorativt tilbehør der ikke omfatter byggesættene, er tilladt på kreationen, men må maksimum udgøre 20 % af det 

samlede arbejde.

mailto:skole%40hcafestivals.dk?subject=
mailto:skole%40hcafestivals.dk?subject=
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Billede:
• Værket skal være i 2D format. Der er ingen begrænsninger på materialer, hvilket betyder at det må være oliemaling, 

akryl, vandfarver, gouache, olie pastel, farveblyanter, farvet kridt, blæk eller blandede medier (såsom avis, farvet 
papir, uld), det kan også være trykt, tegneserier med flere rammer osv.

•  Alle anvendte materialer skal være sikre, uskadelige og holdbare
•  Størrelse på værket må minimum være 30 cm på det korteste og maksimum være 80 cm på det længste led

Skriftligt eventyr:
• Eventyret skal være 1-3 sider langt tilsvarende A4-papir.
• Eventyret skal skrives på computer og medbringes på print til konkurrencedagen.
• Eleverne skal lave en præsentation af deres eventyr, og ikke læse selve eventyret op, for dommerne

Supplerende plakat:
• Eleverne kan frit vælge at lave en plakat, der supplerer deres værk - det er ikke et krav for at deltage i konkurrencen.
•  Den vil ikke blive taget med i bedømmelserne af deres værker.
•  Plakaten må som maksimum have målene 54 cm x 77 cm eller 88 cm x 123 cm, hvor den kan foldes sammen.
•  Hvis eleverne vælger at lave en plakat og inddrage den i deres præsentation for dommerne skal den inkluderes i de 

fem minutter hver gruppe maksimalt har til rådighed.

På konkurrencedagen fredag d. 27. august 2021 
Eleverne møder ind og opstiller deres byggede kreationer, billeder og historier samt deres eventuelle plakat.  De byg-
gede kreationer skal i så vidt muligt omfang være samlet hjemmefra og klar til præsentation. De forskellige teams 
skal præsentere deres kreation og historie for et dommerpanel. Hvert hold vil max have fem minutter sammen med 
dommerpanelet, og det er vigtigt at alle holdmedlemmer er aktive i præsentationen.

På konkurrencedagen får alle eleverne desuden en hemmelig udfordring, som ligeledes tager udgangspunkt i årets 
tema. Den hemmelige udfordring guides af dagens konferencier, og undervejs vil eleverne blive bedømt af dommerne, 
der går rundt blandt dem.


