
Formål og fortælleplan i faget fortælling 0. - 9. kl.
På skolen arbejder vi bevidst med en af grundpillerne i den Grundtvig-Koldske skoletradition: 
Fortælling. 
Oplevelserne i faget fortælling åbner for livets muligheder. Fortællingerne sigter mod at sprænge de 
snævre forståelsesrammer, som f.eks. findes i videnskabelig tænkning. Der er ting i livet, som ikke 
kan måles og vejes. 
Børnene skal opleve verdens storhed, kunstens udtryksformer, naturens indretning og mulighederne 
i samværet med andre mennesker. 
I fortællingen bruges der et poetisk sprog, der henvender sig til menneskers følelser og fantasi. Her 
behandles områder af virkeligheden, som ikke kan analyseres, men som skal opleves, det vil sige: 
Glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, kærlighed og had.
Vi arbejder indirekte med livets grundvilkår: Angst og livsmod, frihed og skyld, liv og død.
Alle børn har hver uge fortælletimer. Vi fortæller eller læser op. Fortælletimerne er planlagt i en fast 
rytme.

Formål
Formålet med undervisningen i fortælling er, at eleverne stifter bekendtskab med det historisk-
poetiske og det mytiske i menneskelivet; det, der er svært at måle, veje og fatte. 
Det er vigtigt at børnene forstår, at de er en del af en udvikling præget af generationer, og at vores  
verden ikke er skabt med dem. Derfor skal eleverne møde de store fortællinger, der har defineret os 
som mennesker i forhold til vores sproglige, kulturelle og historiske fællesskab. 
Undervisningen skal hovedsagelig bygge på den mundtlige fortælling, så børnene får skærpet både 
koncentrationen, deres sans for sammenhænge, et godt sprog og evnen til at lytte.
Det er vigtigt at eleverne oplever det forpligtende samvær, der er forbundet med det at lytte til og  
være sammen om fortællingen.  
At kunne lytte medlevende og aktivt er en forudsætning for at kunne deltage i en samtale eller i 
enhver anden mundtlig udveksling af tanker.  

Om fortællingen lykkes eller ej vil kunne ses, når de børn, og unge, der fortælles for, har levet deres 
liv. Al erfaring viser, at fortælling er en kilde til livsmod og handlekraft resten af livet.

Plan for fortælling

Lillegruppen: 
Gamle testamente
Nye testamente
Nordiske myter
Indianske myter
Finske myter
Australske myter
Grønlandske myter og sagn
Danske kongesagn
Sagaer
Folkeeventyr fra alverdens lande
Personlige fortællinger

Lillemellem:
Nordisk mytologi 



Folkeeventyr fra alverdens lande
Heltesagn
Historiske fortællinger
H.C. Andersen
Myter fra andre kulturer.
Personlige fortællinger

Storemellem:
Græsk mytologi
Historiske fortællinger, (f. eks Svend, Knud og Valdemar)
H.C. Andersen
Myter fra andre kulturer
Litteratur der beskæftiger sig med historiske begivenheder eller historiske perioder
Opdagelsesrejser

Storegruppen:
Litteratur der beskæftiger sig med nogle af ”de store spørgsmål i livet”
Ny testamente – ”Kristuslegender”(Selma Lagerlöf) – ”Marias barn”(Cecil Bødker).
Opdagelsesrejser
Myter.
Personlige oplevelser. 
Fortællinger, der har almen værdi i forhold til livet, døden og kærligheden.


