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En fantastisk verden  
   

 

 

 

 

 

 

  

Forløbsbeskrivelse 
 
I forløbet vil der være fokus på fantasy/eventyrgenren. Du skal læse forskellige tekster 
inden for genren – både på dansk og engelsk. Disse tekster skal analyseres og fortolkes, 
og du skal lære om det litterære miljø, herunder både det fysiske og psykiske miljø.  
Vi skal også i biografen og se en film, der tilhører genren.  
 
Din viden skal du bruge til at fremstille produkter, der som en del af et samlet værk, 
skal udgøre en fantastisk verden i husets fællesrum.  
Teamet bliver rammen for vores husfest torsdag d. 28/11.  
 
Desuden skal du deltage i en musisk opvisning ved husets morgensamling. 
 

 

  

Engagerende spørgsmål 
 

Hvordan kan vi skabe en fantastisk verden i husets fællesrum? Og hvilke elementer fra 
det litterære miljø er vigtige at overføre for at skabe en “fantasy-stemning“ 

 

 

 

Vejledning 

Hvad: Dette er et dokument til deltagerne i forløbet – elever, forældre 
osv. Det skal informere og engagere. 
Se den også som en plakat til ophængning i klassen, på gangen og til 
hjemmene. 
Hvorfor: LEAPS-forløbet er et stort og bærende element i elevernes 
læring – det skal formidles. Giver også gensidigt overblik over de 
mange forløb der er i gang på skolen. 
Tips: Lav dette til sidst – al information vil findes i de andre 
planlægningsværktøjer. Gem dine plakater som et arkiv over LEAPS-
forløb. 
 

 Forløbsnavn:  
En fantastisk verden 

Lærere/pædagoger: 
MOL, MAR, TSL, TTH, RPE, DST 

 
 

 

 Årgang: 
4. klasse 

Varighed: 
6 uger 

Jeg kan bruge min viden om 

fantasygenren til at skabe 

produkter, der skal indgå i en 

samlet ”fantastisk verden” i 

husets fællesrum. 

 

Dansk 

Jeg kan skelne mellem og 

beskrive det fysiske og psykiske 

miljø i tekster.  

Engelsk 

Jeg kan læse og genfortælle 

enkle eventyr på engelsk. Jeg 

kan lave et eventyr som en kort 

tegneserie 

Billedkunst 

Jeg kan arbejde med forskellige 

materialer og fremstille 

elementer til en fælles udstilling 

H/D 

Jeg kan skitsere en ide og 

fremstille et produkt ud fra 

denne ide.  

Jeg kan skelne mellem, hvordan 

bløde og hårde materialer kan 

anvendes. 

Musik 

Jeg kan udtrykke oplevelse af 

musik ved hjælp af tekst og 

koreografi 


