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KAPITEL 1

INTRODUKTION

Dette forløb har fokus på mundtlighed - altså at bruge sin stemme i stedet for at skrive, når

man formidler til andre, og selv lytte aktivt til det, andre siger.

Det lyder let, for vi gør det jo hele tiden, men alligevel kender vi alle til situationer, hvor vi

ikke synes, det er helt så lige til at sige noget - eller få det sagt på den rigtige måde. Måske

synes du, det er pinligt at svare i undervisningen, når dine klassekammerater hører det.

Eller du kan ikke lide at tale højt i store forsamlinger. Eller du synes, det er svært at fortælle

en vittighed på en sjov måde.

Der er også de situationer, hvor vi ikke er så gode til at lytte, selvom vi ved, det er vigtigt -

enten fordi vi skal bruge informationen bagefter, eller fordi den der taler, har brug for at se

og mærke, at vi er opmærksomme.

Når du arbejder mundtlighed kan du lære en masse om dig selv, og du kan blive bedre til

at læse op, fortælle, debattere og fremlægge. Meget af det du lærer, kan du bruge i dine

andre fag, og du kan også bruge det udenfor skolen.

BRUG DIN STEMME!

Vi skal til at arbejde med stemmen. Du kan tale højt eller lavt, hurtigt eller langsomt, med

mørk eller lys stemme, varieret eller ensformigt.

Vi arbejde med opgave a og b på side 10-11 i Ordet er dit.

  1: Du skal øve dig i at spotte livsfortællingens typiske

sprog og opbygning

  2: Du skal øve dig i at opbygge og fortælle egne

livsfortællinger

  3: Du skal øve dig i at bruge stemme og kropssprog

varieret

  4: Du skal øve dig i at give og modtage respons

LÆRINGSMÅL

Gruppearbejde:

Læs først digtet højt på skift i gruppen. Prøv så at læse digtet, men sig hjælp  og

BRUG DIN STEMME - OPGAVE A
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

LIVSFORTÆLLINGER

HVAD ER EN LIVSFORTÆLLING?

Livsfortællinger er de fortællinger, vi fortæller os selv. Livsfortællinger kan være meget

forskellige. De kan handle om noget, der er sket for nylig eller for længe siden. 

Vi fortæller allesammen historier om os selv. Hver gang nogen spørger dig, hvordan det går,

fortæller du en lille historie om dig selv, når du svarer.

aldrig , som når du puster til flammen, og nu  som et host.

Læs nu digtet på skift, men hvor I læser på forskellige måder, fx

råbende

hviskende

i et lyst toneleje

i et mørk toneleje

Find selv på flere måder. Prøv også at kombinere, så I hvisker noget af digtet, og så

råber en linje eller et af ordene.

Udvælg den oplæsning, I bedst kan lide.

I klassen:

Hver gruppe læser digtet op for klassen.

Hvordan fungerede de forskellige måder at læse op på?

Hvilken oplæsning passede bedst til digtet? Begrund.

BRUG DIN STEMME - OPGAVE B

Form: Alene

Sådan gør du: Tænk over, hvad du kan huske om

1. din første skoledag

2. en særlig fødselsdag

3. engang du var virkelig bange

EN LILLE FORTÆLLING

FORTÆL I RUNDKREDS
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KAPITEL 3

HUSK MED DINE SANSER

HUKOMMELSEN

I hukommelsen gemmer vi på det, der sker omkring os. Det er med vores hukommelse, vi

kan genkalde en bestemt episode. 

I erindringen gemmer vi det, vi sanser. Det er i erindringen, vi kan genkalde, hvordan noget

smagte, lugtede eller føltes. 

Form:  I klassen

Sådan gør du: Stil jer i en dobbeltcirkel, så I står overfor hinanden to og to.

Fortæl på skift i et minut om jeres erindringer fra jeres førte skoledag. Gå så et

skridt til højre, og fortæl om en fødselsdag. I tredje runde skal I fortælle om en

episode, hvor I var bange. 

Opsamling: Var det nemt at fortælle? Havde jeres fortællinger noget til fælles?

Lærte I noget nyt om hinanden? Lærte i noget nyt om jer selv?

Form: Alene

Sådan gør du: Gå hjem og spørg dine forældre, søskende eller bedsteforældre,

om de vil fortælle om deres første skoledag

LYT TIL ANDRES FORTÆLLINGER

Form: Alene

Sådan gør du: Hvordan var din første skoledag? Kan du huske, hvordan der

lugtede i klasseværelset? Kan du huske, hvilken farve dit tøj var? Kan du huske,

hvor du sad, eller hvem du sad ved siden af? Var du spændt? Nervøs? Måske havde

du glædet dig hele sommeren?

(Hjælp til opgaven se s.22.)

VÆK DIN HUKOMMELSE

Nu skal du forberede en livsfortælling om din første skoledag.

1. Hvad kan du huske af sanseoplevelser?

2. Hvad husker du allerbedst?

3. Hvad vil du især lægge vægt på i din fortælling?

FORBERED DIN FORTÆLLING
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Fortæller for hinanden

Min første skoledag

Fortæller for hinanden

Min første skoledag

Fortæller for hinanden

Min første skoledag

Respons

Form: På klassen

Sådan gør du: 

I skal skiftes til at fortælle om jeres første skoledag. Husk de gode lytteråd, I har

aftalt i klassen. Efter hver fortælling skal i give respons til fortælleren.

Tal om, om jeres fortællinger ligner hinanden.

FORTÆL OM DIN FØRSTE SKOLEDAG

Form:  På klassen

Sådan gør du:

Sammenlign Verners fortælling om første skoledag med jeres egne fortællinger.

1. Hvad skete der?

2. Hvem, hvor og hvordan?

3. Hvilken betydning tror I, hændelsen har haft for fortælleren?

4. Tror I, Verner overdriver? Gør det noget, hvis han gør?

VERNERS FØRSTE SKOLEDAG

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6459531/full/img_2090.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6459532/full/img_2091.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6459533/full/img_2092.jpg
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KAPITEL 4

EN SAND FORTÆLLING

Livsfortællinger er sande fortællinger. Fortælleren fortæller om en episode, sådan som han

eller hun oplever den, og sådan som han eller hun husker den.

Livsfortællinger er personlige og subjektive

Når vi fortæller historier om vores liv, beskriver vi os selv for andre.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

LIVSFORTÆLLINGENS GENRETRÆK

Livsfortællingen er en berettende tekst og kendes også som den personlige beretning.

En livsfortælling bygges typisk kronologisk op over et handlingsforløb med start, midte og

slutning.

Fortællingen handler om en bestemt episode.

Fortællingen fortælles i en bestemt rækkefølge.

Fortællingen fortælles oftest med en jeg-fortæller.

Episoden har betydning for personerne i fortællingen og særligt for fortælleren.

Det er ikke alt, der bliver fortalt. Den, der lytter, må selv tænke med.

Fortællingen afsluttes ofte med en kommentar, hvor fortælleren forholder sig til sin

fortællingen.

Video om berettende tekster

dansk3-6.gyldendal.dk | Hvad er berettende
tekster?
Alt til mellemtrinnets danskundervisning med færdige forløb, bibliotek med

ny børnelitteratur, interaktive redskaber og træningssite. Er

tilskudsberettiget.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

FORTÆL MED REKVISITTER

Måske har du prøvet at være på et loft, i et pulterkammer eller i et kælderrum, hvor der står

Ordet er dit s. 26 -27 opgave A,B og C

JENS PETER MADSENS FORTÆLLING
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gamle møbler, legetøj og kasser med ting. Måske har du prøvet at finde dine egne ting? Så

har du nok også prøvet at finde noget, som får dig til at huske en oplevelse, du har haft.

Måske var der en gammel bamse, du altid sov med? Måske et gammelt spil, du elskede at

spille?

Du har sikkert også kigget på billeder fra dengang, du var yngre. Når man ser billedet,

kommer man gerne i tanke om de ting, der også skete, men som ikke er med på billedet.

Somme tider kan man næsten smage den gode jordbæris, man fik på lige præcis den

legeplads.

Når man snakker med sin familie derhjemme om de oplevelser, man har haft sammen, er

man tit fælles om oplevelsen.

Når man skal fortælle historien til andre, som ikke var med, og som altså ikke kan huske,

hvad der skete, så må man fortælle på en anden måde. Hvis man viser et billede eller

bruger en bestemt ting i sin fortælling, kan det hjælpe lytteren til at forestille sig

hændelsen.

Rekvisitfortæll ing: Min mobil

Scan QR-code

A. BLOMMEFALD

B. TAL OM REKVISITFORTÆLLINGEN

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6459543/full/mobiltelefon.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6459544/full/qr-kode-min-foerste-mobiltelefon.png
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

EVALUERING

Er sproget tydeligt og forståeligt? Er der ord, I ikke kender eller ikke forstår?

Hjælper rekvistitten med til, at I kan forestille jer hændelsen?

Er der en tydelig jeg-fortæller?

Sker der noget ud over det sædvanlige?

På hvilken måde har hændelsen haft betydning for fortælleren?

Bliver historien fortalt i en logisk rækkefølge?

Prøv at indsætte fortællingen i fortællebroen.

Du skal forberede en fortælling ud fra en rekvisit. Først skal du finde en god

historie. Gå hjem og led i kasser og kroge, og kig på gamle ting og sager. Der

dukker helt sikkert episoder op.

Din fortælling må højst vare tre minutter. Planlæg din fortælling ved at bruge

fortællebroen.

Hvordan hænger rekvisit og episode sammen?

På hvilken måde har episoden betydet noget for dig?

Hvordan kan du præsentere tilhørerne for tiden, stedet og personerne?

C. FORBERED EN REKVISITFORTÆLLING

I skal skiftes til at fortælle jeres rekvisitfortælling.

Husk de gode lytteråd, I har aftalt i klassen.

Når du lytter til dine klassekammeraters fortælling, skaldu lægge mærke til de

samme ting, som du selv tæmkte over, da du forberedte din egen fortælling. Efter

hver fortælling skal give respons til fortælleren.

D. FORTÆL I KLASSEN

Individuelt:

Tænk på, hvad du har arbejdet med i forløbet. Vælg to ting, du har lært, som du er

særlig tilfreds med. Tænk også over én ting, du kunne ønske dig at blive bedre til.

TO STJERNER OG ET ØNSKE
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