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FORTÆLLINGER 
   

 

 

 

 

 

 

 Du skal lære at...  
 
-Skabe et eventyr 
-Formidle et eventyr 
-Gøre en historie levende 
-Udtrykke dig gennem        
ord, sang og drama 
-Genkende genretræk for 
eventyr 
-Afvikle en 
teaterforestilling  

   

Forløbsbeskrivelse 
 
I dette forløb skal vi på rejse i eventyrenes verden. Vi skal besøge et lokalt teater 
og snakke med skuespillerne, måske vil de også optræde for os. 
Vi skal høre eventyr og vi skal fortælle og dramatisere eventyr for og med 
hinanden. 
Vi skal lære om HC Andersen, hans liv og hans eventyr. HC Andersen var også god 
til at skabe ting med sine hænder, han lavede meget flotte papirklip, det skal vi 
også prøve. 
Du skal også selv skabe et eventyr med din gruppe, dramatisere det og måske lave 
en lille film eller bog med det. 
Vi slutter af med Fremvisning i uge 25 med et brag af en Teaterforestilling, hvor du 
skal være skuespilleren, så du skal også lære at optræde og bruge din krop og din 
stemme til at dramatisere. 

 Du skal arbejde med…  
 
-Eventyr  
 
- HC Andersens liv og 
fortællinger med fokus på 
Klods Hans 
 
-Drama, film,musik og sang 
 
-Personkarakteristik;  
Hvad vil det sige at spille 
en ”Rolle” 
 
-Skriveprocess med 
udgangspunkt i 
Handlingsbroen. 

   

Engagerende spørgsmål 

Hvordan bliver et eventyr til? 
Hvordan kan du give det videre? 
 
 
 
 
 
 

Læringsmål for forløbet 
 

Du skal lære at Skabe et Eventyr og formidle det videre. 
Du skal bruge din fantasi og gennem fortælling, tegning, skrift, film og 
drama gøre en historie levende. 
Du skal kunne genkende og fortælle om hvad der er kendetegnende for 
et eventyr. 
 

 Du skal lave 
 
Stangdukker 
”Stop motion” Film 
Tegneserier/bøger 
Kulisser/ Kostumer 
Plakater 
Billetter 
Teaterforestilling 
 
Protokoller: 
 
-Makkerdeling 
-Dialogcirkel 
-Sokratisk samtale 
-Projekttuning 
-Spørgsmålsleg 

 

  Forløbsnavn: 
 
Klods Hans 

Lærere/pædagoger: 
 
POH, MBC, KNI, GOL, MCH 

 
 

 

 Årgang: 
 
0.Klasser SPH 

Varighed: 
 
Uge 19-25 (7 uger) 2020 
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Læringsmål for forløbets fag 
 

 

Læringsmål for relevante fag og færdighedsområder. 

Sprog 
Kreative og musiske 

udtryksformer 
Krop og bevægelse Engagement og fællesskab LEAPS/Deeper Learning 

At kommunikere, formulere 
og formidle refleksioner og 
viden til andre. 
 
Eleven kan eksperimentere 
med digitale medier i 
arbejdet med udtryk og 
formidling 
 
Eleven kan eksperimentere 
med at læse og skrive små 
tekster 
 
Eleven har viden om 
fortællestruktur i fakta og 
fiktion 
 
Kan bruge Handlingsbroen 
som stillads for en 
fortælling 

Eleven kan udtrykke sig i 
billeder, musik og drama. 
 
Eleven har viden om basale 
karakteristika for 
kunstneriske genrer og kan 
eksperimentere med egne 
udtryk i billeder, musik og 
drama alene og i fællesskab 

Eleven kan bruge kroppen 
varieret 
 
Eleven kan lege alsidigt og 
har viden om legeformer 

Eleven kan bidrage til 
fællesskabet 
 
Eleven har viden om 
spilleregler for samvær 
 
Udholdenhed og 
koncentration 
 
Eleven har viden om 
spilleregler for samvær 
 
 

MESTRE CENTRALE 
FAGOMRÅDER : 
UNDERSØGE KOMPLEKSE 
PROBLEMSTILLINGER : 
SAMARBEJDE : 
Eleven kan eksperimentere 
med egne udtryk alene og i 
fællesskab. 
KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 
: 
Skrive et eventyr 
Formidle et eventyr 
Fremvisning 
LÆRE AT LÆRE : 
Udkast og respons 
Feedback, Makkerdeling 

 

 

 

 


