
H.C.Andersen-emne på hele skolen – 21 værksteder. Heraf 
vores om eventyrslotte. 
 
 

Checkliste: 
 
Kopiere ”Fyrtøjet” 
 
Mælkekartoner 
 
Lim 
 
Limstifter 
 
Store stykker rødt papir 
 
Forskellige farver karton 
 
Stofrester til stangdukker 
 
Pap til stangdukker 
 
Stænger til stangdukker 
 
Eksempler på slotte 
 
Tømme klassen for ”personlige” effekter 
 
Fordeling af elever 
 
Fordeling af opgaver til lærerne 
 
Ekstra stole 
 
Mælkeliste 



 
 
 
Brev til værkstedets elever: 
Til alle de børn, der har meldt sig til ”Eventyrslotte” og ”Den 
grimme ælling”. 
 
Vi har slået de to hold sammen og kalder værkstedet: 
Eventyrslotte. 
 
Vi skal læse eventyr med slotte og prinser og prinsesser. Vi 
skal tegne og bygge et slot og lave stangdukker, som vi 
laver dukkespil med i slottet. Og hvis vi når det, laver vi 
”rutsje-baner” med spørgsmål og svar om H.C. Andersens 
eventyr med slotte. 
 
Vi vil gerne bede jer om at medbringe tomme, skyllede 1-
liters mælkekartoner. Gerne mange!!! 
Og I bedes hver medbringe en bambuspind og lidt 
stofrester. 
 
Vi mødes i klasselokale nr. 03 mandag morgen kl. 8.30. 
 
Vi glæder os til at arbejde sammen med jer, og vise jeres 
slot og dukkespil for jeres familier torsdag aften. 
 
 
De venligste hilsner fra: 
Lærer 1, Lærer 2 og Marianne Borup 
 
 
 

Pædagogiske og faglige mål med ”Eventyrslotte” 
 

 



Fagligt: At eleverne arbejder med størrelsesforhold 
(Matematik: visuel, taktil og kinæstetisk 
læringsstil) 
At eleverne kender ”Fyrtøjet” rigtig godt 
(Oplæsning og læsning: Visuel og auditiv 
læringsstil). 
At eleverne lærer at omsætte tekst til drama 
(Dansk og musik – visuel, auditiv og 
kinæstetisk læringsstil). 
At eleverne arbejder målrettet frem mod at 
vise forældrene resultatet af deres 
anstrengelser (Den resultatorienterede del 
af projektet: Stolthed, opmærksomhed på 
egen indsats, øvelse i at arbejde frem mod 
et bestemt mål med en deadline). 

 
 
Pædagogisk: At eleverne øver sig i at samarbejde på 

tværs af alder og køn. 
 At lærerne får erfaring med at arbejde med 

en blandet elevgruppe. 
 At de større elever bliver gode til at hjælpe 

de mindre elever. 
 At de mindre elever bliver gode til at bede 

om hjælp fra større elever. 
 
 
 
Evalueringsskema:  

Evaluering af H.C. Andersen-ugen 
 

1)  Hvad synes du om, at børn i alle aldre skulle arbejde 
sammen?____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



2)  Hvad har været rigtig godt i ”Eventyrslotte”? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

3)  Hvad kunne have været bedre i ”Eventyrslotte”? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

4)  Skriv 3 ting, du har lært i denne uge _______________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

5)  Skriv, hvad du vil gå hjem og fortælle, at vi har lavet i 
denne uge 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
Tak for denne gang – vi synes, det var hyggeligt!! 

Lærer 1, Lærer 2 og Marianne 
 

Derudover observerede lærerne eleverne og noterede 
undervejs, hvordan eleverne levede op til de pædagogiske 
mål. 
 

Eventyrslotte 
 
Mandag: Vi læste ”Fyrtøjet” op for børnene. 
  Børnene tegnede nogle fantastiske slotte. 



Vi påbegyndte bygningen af slottet, 
tårnene, hængebroen og pyntningen af 
vinduerne. 

 
Tirsdag: De store børn læste ”Fyrtøjet” op for de 

mindre. 
Vi byggede slottet færdig og fik det også 
næsten pyntet færdig. 

 Pludselig fik vi besøg af en oplæser! 
 I den sidste time løste de fleste kryds og 

tværs om H.C. Andersen, mens nogle 
andre byggede færdig. 

 
Onsdag: Vi lavede de flotteste stangdukker! Og 

børnene fik læst MB’s manuskript op og 
begyndte at øve sig i grupperne. 

 Og pludselig kom oplæseren igen på 
besøg! 

 
Torsdag: Øve, øve, øve… Og vi nåede at lave H.C. 

Andersen-Quiz: Rutsjebaner med 
spørgsmål og svar. 

 
Torsdag aften: Forestilling kl. 17.30, 18.30 og 19.30. 
 
Fredag: En dejlig uge er slut. Vi skal rydde op og se 

et show med ”Fortælle Kompagniet”.  
 
Tak for denne gang – det var hyggeligt at arbejde sammen 
med jer.                     Lærer 1, Lærer 2 og Marianne 
 
 
Manus: 
 

”Fyrtøjet” 
Stangdukke-drama i 

”Eventyrslotte”. 



 
Medvirkende: En soldat, en heks, 3 hunde, en prinsesse, en 
dronning, en konge, en hofdame, en skomagerdreng og en 
oplæser. 
 
______________________________________________________ 

(Soldat, Heks, 3 Hunde, et træ) 
 

Soldaten kommer marcherende: 
Soldat: ”En, to, en, to…” 
 
 Heksen dukker frem: 
Heks: ”Godaften, soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil 

eje”. 
Soldat: ”Tak skal du have, du gamle heks”. 
Heks: ”Du skal bare kravle ned i træet og hente penge. Der er tre 

hunde:  
 Den ene har øjne så store som tekopper og den har 

kobberskillinger.  
Den anden har øjne så store som møllehjul og den har 
sølvmønter.  
Og den tredje har øjne så store som rundetårn og den har 
guldpenge”. 

 
 Soldaten ned i træet. Kommer op med 1. hund. 
Soldat: ”Nu tager jeg lige en masse kobberskillinger”. 
 
 Soldaten ned i træet igen. Kommer op med 2. hund. 
Soldat: ”Pyt med kobberskillingerne – nu vil jeg have en masse 

sølvmønter”. 
 
 Soldaten ned i træet igen. Kommer op med 3. hund. 
Soldat: ”Hvad skal jeg med sølv – giv mig en masse guld”. 
 
 Hunden ned igen. 
Soldat:  ”Nu har jeg hentet pengene”. 
Heks: ”Hent også lige mit gamle fyrtøj til mig – jeg kan ikke selv”. 
 
 Soldaten ned igen, retur med fyrtøj, ned til heksen. 
Soldat: ”Nu har jeg hentet det. Hvad skal du bruge det til?”. 



Heks: ”Det kommer ikke dig ved! Giv mig det!”. 
Soldat: ”Nej, svar mig eller jeg hugger dit hoved af!”. 
Heks: ”NEJ!”. 
 
 Soldaten hugger heksens hoved af og går videre. 
_____________________________________________________ 
 
 I soldatens værelse. Oplæser, Soldat, Hund, Prinsesse. 
 
OPLÆSER: ”Soldaten lever i sus og dus på et værtshus og får 

hunden til at hente penge til sig, når han ikke har flere. 
Han tænder bare fyrtøjet 1 eller 2 eller 3 gange, så 
kommer første eller anden eller tredje hund med penge. 

 Han hører om en prinsesse i et kobberslot. Ingen må få 
hende at se, da det er blevet spået, at hun skal giftes med 
en ganske simpel soldat. Og det kan kongen ikke lide!” 

 
Soldat: ”Jeg må se den prinsesse – jeg får hunden til at hente 

hende”. 
 
 Lighter tændes – hunden kommer. 
Soldat: ”Hent prinsessen til mig”. 
 
 Hunden løber til slottet og returnerer med prinsessen. 
Soldat: ”Næh, hun sover, hvor er hun dejlig. Hende må jeg kysse”. 
 
 Hunden løber tilbage med prinsessen og retur til soldaten. 
 
 
  
 
 

På slottet. Prinsesse, Dronning, Hofdame. 
 
Prinsessen: ”Åh, jeg havde sådan en underlig drøm i nat. Jeg red 

på en hund og blev kysset af en soldat”. 
Dronning: ”Det var såmænd en nydelig historie”. (Til hofdamen) Du 

våger over hende i nat. Jeg vil vide, om det var en drøm, 
eller om en simpel soldat kysser min datter om natten!!!”. 

 



 
OPLÆSER: ”Soldaten kan ikke nære sig, og må se – og kysse -

prinsessen igen og igen. Han bliver selvfølgelig opdaget 
og kastet i kachotten”. 

 
 I kachotten. Soldaten kigger ud mellem tremmerne, en 

skomagerdreng løber forbi. 
Soldat: ”EJ, du skomagerdreng. Du behøver ikke at skynde dig 

sådan. Det er mig der skal hænges i dag, og jeg sidder jo 
stadig lige her. Hvis du vil hente mit fyrtøj til mig, vil jeg 
give dig 4 skilling. Men du skal skynde dig!”. 

 
 Skomagerdrengen henter fyrtøjet og afleverer det til S. 
 
 
 På galgebakken. Soldaten, Kongen, Dronningen, 3 Hunde, 

Skomagerdreng, Hofdame. 
 
Soldat:  ”Man plejer at give et sidste ønske til den der skal 

hænges!” 
Kongen: ”Jamen, det vil jeg da ikke sige nej til. Hvad er da dit 

ønske?”. 
Soldat: ”Jeg ønsker at ryge en pibe tobak. Det er jo den sidste 

pibe, jeg får i denne verden”. 
 
 Lighter tændes en, to, tre gange – og alle hunde kommer. 
Soldat: ”Hjælp mig nu, så jeg ikke bliver hængt.” 
 
 Hundene tager hofdame, kongen og dronningen og smider 

dem langt væk. 
Soldat: ”Nå, men så kan jeg vel blive gift med prinsessen og blive 

konge.” 
 
OPLÆSER: ”Prinsessen kom ud af kobberslottet og blev dronning, 

og det kunne hun godt lide! Brylluppet varede i otte dage, 
og hundene sad med til bords og gjorde store øjne. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidspunkt Mandag Tirsdag 
8.10-8.30 I egen klasse 

(MB) 
I egen klasse (L2) 

8.30-9.40 L1 læser op. Kigge på 
slotte. Tegne slotte 
(store børn MED 
perspektiv). 

De store læser op for de 
små. Lave slot. Beklæde 
med rødt papir.  

9.40-10.00 PAUSE (L1) PAUSE (L1) 

10.00-11.30 L2: Folde mælke-
kartoner. Lave mur, 
tårne,vinduer, port etc. 

Tegne og klippe vinduer.

11.30-11.50 Opsyn: L2 Opsyn: MB 

11.50-12.10 PAUSE PAUSE 
12.10-12.55 Som ovenfor Som ovenfor. 

Evt. påbegynde 
stangdukker: M. 

17.00-20.00   



 

 

Onsdag Torsdag Fredag 
I egen klasse (MB) I egen klasse (L2) I egen klasse 

(M+L2) 

Stangdukker: 
Dele Fyrtøjet op og 
fordele til grupper, som 
laver dukker til. 

ØVE Rydde op. Se forestilling 
med de små: MB. 
EVALUERE: 3 ting jeg 
har lært. 

PAUSE (L2) PAUSE (MB) PAUSE (?) 



 
 

Lave stangdukker. ØVE (Evt. lave 
rutsjebaner) 

Rydde op. Se forestilling 
med mellemtrinnet: L2.  
De store: L1. 

Opsyn: L1 Opsyn: L2 Opsyn: MB 

PAUSE PAUSE PAUSE 
Lave + evt. øve med 
stangdukker. 

ØVE Måske i klassen? 

 Fremvise!!!  


