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KAPITEL 1

LEVENDE FORTÆLLINGER 

FORMÅL

Vi undersøger og fordyber os i at bruge redskaber og teknikker som skaber mundtlige situationer med 

eleverne Hvordan man tryllebinder hele flokken og samtidig inddrager dem i fortællingen med krop, stemme, 

rytme, drama og dialog.

VORES FOKUS

Med afsæt i kurset ved Mille Egelund Brink samt bogen "Levende Fortællinger", vil vi bestræbe os på at 

optimere den mundtlige sprogdel af fælles Mål for 0.klasse.

Ud fra de værktøjer vi er blevet undervist i, og selv har haft mulighed for at afprøve, vil vi som 

undervisere øve os i at:

Fortælle med fokus på engagement i den levende fortælling.

Fortælle med brug af værktøjer som fx: Stemmeleje, krop, indlevelse, tempo, rytme, NUET og PAUSER.

Fortælle med børnenes aktive deltagelse i fortællingen.

Motivere eleverne til at fortælle på egen hånd.

Motivere eleverne til at benytte fortælleværktøjer i deres egen fortælling.

TEMAER

Mig Selv                                                                           

Mig selv og min familie.

Mig selv og mine nye venner.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

VALG AF FORTÆLLINGER 

Primære fortællinger

ALLE:"Haren og Skildpadden"

0a/BJ: Den magiske Gryde"

0b/SI: "Noahs Ark"

0c/TR: "Dyrenes Konge"

0d/MØ De to gale haner

ANDRE FORTÆLLINGER

Inspireret af Mille Brink vil vi arbejde med diverse oplæg til elevernes egne fortællinger.

Fx.

Tom ramme på gulvet, hvor eleverne lægger forsk. rekvisitter.

Et i forvejen opstillet  scenarie, som skal udredes.

En usynlig platform som fx."Heksens Gryde" eller "Den knuste flaske"
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METODE

Fortællingerne indgår i egne klasser som en del af morgensamlingen.

Fortællingen suppleres med flere fortællinger, som ikke er den primære fortælling.

1.uge:

8:00-9:15 mandag - fredag: Morgensamling inkl. fortælling.

I løbet af ugen arbejdes med "Haren og Skildpadden" med afsæt i "Verden fuld af ord".

2. uge:

8:00-9:15 mandag - fredag: Morgensamling inkl. fortælling

"Haren og Skilpadden" i "Verden fuld af ord" afsluttes

3.uge:

8:00-9:45 mandag - onsdag: Morgensamling inkl. fortælling.

Vi laver fortælleangreb i hinandens klasser. Vi fortæller vores primære fortællinger.

Fortælleangrebet består af vores primære fortællinger.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

EVALUERING 

KAPITEL FÆRDIG

1: Jeg lytter interesseret til fortællingen

2: Jeg deltager aktivt i fortællingen

3: Jeg eksperimenterer med at fortælle sin egen historie

ELEVENS FORTÆLLEKOMPETENCE
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