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Om materialet
I denne lærervejledning kan du blive inspireret til, hvordan du og din klasse kan arbejde med
skoleforestillingen Fyrtøjet på Aalborg Teater 2019.
Opgaverne er inddelt i “Før forestillingen” og ”Efter forestillingen”. Før-opgaverne er vigtige
for, at eleverne får det fulde udbytte af forestillingen. Der arbejdes med ordforråd samt med
elevens indre billeder i forhold til at forstå teksten og soldaten, som er tekstens
hovedperson.
Efter-opgaverne sætter fokus på ligheder og forskelle, handling og udvidelse af elevernes
forståelse af soldaten.
Materialet er opbygget, så I kan vælge at lave alle opgaverne eller blot at bruge nogle af
dem, alt efter hvor meget tid I har til rådighed.
Materialet har desuden en række kopi-ark, der er tiltænkt eleverne.
God fornøjelse med arbejdet.
Susanne Christensen
Pædagogisk danskkonsulent v. CFU/UCN
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Lærervejledning - intro
H.C. Andersen (2. april 1805 - 2. august 1875)
Fyrtøjet stammer fra den første eventyrsamling, som blev udgivet i 1835. I samme
hæfte var “Lille Claus og Store Claus”, “Lille Idas blomster” og “Prinsessen på
ærten”.
Genren
Der findes 2 typer af eventyr - folkeeventyr og kunsteventyr.
Folkeeventyr er gamle fortællinger, som på et tidspunkt er blevet skrevet ned. Brdr.
Grimms eventyr er eksempel på folkeeventyr.
Kunsteventyr er digtet af en forfatter og skrevet ned. H.C. Andersen er en af de mest
kendte forfattere bag kunsteventyr.
Genretræk
For at finde ud af, hvilken type genre en tekst tilhører, kigger man på genretræk, dvs.
de ting som tekster har tilfælles.
Eventyr har disse genretræk:
- Start og slutning: Der var engang... , ...og de levede lykkeligt til deres dages
ende
- Tekstens opbygning: Ofte hjem - ude - hjem, handlingsbro
- Tid og sted: For længe siden…, i et fremmed land, en skov eller på et slot finder ofte sted i en verden med magi, alt kan ske
- Personer: konge, dronning, heks, trold, fe, magiske dyr/væsner (der nævnes
ikke navne) → disse har ofte nogle bestemte roller, som kan indsættes i
-

aktant-modellen
Tal: tallene 3 - 7 - 9 - især tallet 3
Modsætninger: lille/stor, gammel/ung, rig/fattig, god/ond
Morale: ofte vil eventyret gerne lære os noget.

Materialer fra CFU
For yderligere information om H.C. Andersens liv og forfatterskab samt eventyrgenren se
link til materialer fra CFU:
HC Andersen - eventyr
Om HC Andersens liv og forfatterskab
Eventyrgenren og genretræk
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Før forestillingen
Før I tager i teatret: 6-8 lektioner
Forud for besøget i teatret bør eleverne være præsenteret for følgende:
● eventyrgenren
● genretræk
● evt. H.C. Andersens liv og forfatterskab

Fælles mål og læringsmål

Fælles mål:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem
samtale om litteratur og andre æstetiske former.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udpege centrale
elementer

Eleven har viden om tema, genre,
forløb og personskildring

Eleven kan følge forløbet i en
fortælling

Eleven har viden om begyndelse,
midte og slutning

Læringsmål for forløbet:
Jeg kan beskrive soldaten
● Jeg kan finde beskrivelser i teksten
● Jeg kan beskrive soldaten ud fra mine indre billeder
● Jeg kan bruge en handlingsbro til at genfortælle eventyret

Eventyret læses...
●

Læs eventyret højt for klassen.
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●
●
●

Har du 2 forskellige udgaver, du kan læse højt, så tal om sproglige forskelle på de to
udgaver.
Tal om genretrækkene: Indledning og afslutning, 3-tals-reglen, magi og persongalleri.
Sæt personerne ind i eventyrmodellen (brug evt. Kopiark 1 eventyrmodel). Vær
opmærksom på, at det her er hundene, der er giverne og ikke kongen.
NB: Eventyrmodellen findes i “Historiefortællingens 4 elementer” s. 38 og er baseret
på aktantmodellen.

Ordforråd og forforståelse
Materiale: Kopiark 2 - mix og match
I eventyret om Fyrtøjet præsenteres eleverne for en række ord, som ikke bruges så ofte i
dag. Det er derfor vigtigt, at man introducerer eleverne for disse ord, så de opnår en bedre
forståelse af eventyret. Det kan man gøre på flere måder. Nedenfor er der 3 forskellige
forslag. De kan enten bruges alle tre, eller man kan blot bruge det sidste forslag (Mix og
match). Efter forslagene præsenteres andre måder, som ordkortene kan bruges på.
Forslag 1:
Er der mulighed for det, så arbejd med ugens ord i en periode. Hver uge præsenteres et
(eller 2) nye ord for eleverne. Eleverne får nu et par dage/ugen til at tænke over, hvad ordet
betyder. De kan eventuelt præsenteres for et “Ugens ord hæfte”, hvor de skriver ordet op og
herefter tegner og skriver, hvad de tror, det betyder. Inden et nyt ord gives, kommer klassen
med deres bud på, hvad de tror, ordet betyder, og læreren præsenterer ordet for klassen og
fortæller om det.
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Forslag 2:
Del klassen op i makkerpar. Hvert makkerpar får nu et ord eller to, som de skal finde ud af,
hvad betyder. Herefter skal de præsentere det for deres klassekammerater.
Forslag 3:
Dette forslag kan også bruges, hvis man har arbejdet med forslag 1 eller 2. Brug Kopiark 2 mix og match. Disse printes på karton og kan nu bruges som vendespil. Eller Mix og match.
Mix og match foregår på følgende måde:
Hver elev får udleveret et kort. Eleverne går nu rundt og bytter kort (mix) uden at sige noget.
Når læreren siger “match”, skal eleverne læse deres kort og finde makkeren - dvs. ord og
forklaring skal matches. Makkerparret sætter sig ned, så de resterende elever kan se, hvem
der fortsat er ledig. Når alle har fundet et match, kan legen fortsættes ved igen at sige “mix”.
Gennemgå eventuelt ordene fælles på klassen inden. Eleverne kan også være sammen i
tvillinge-par, så de er 2 om at læse et kort og finde et makkerpar, der matcher.
Vi har udvalgt følgende ord:
marcherende, krybe, møllehjul, Rundetårn, skilling, fyrtøj, værtshus, hofdame,
skomagerdreng, tøffel, bøddel, tornyster, hult, ‘en strik om livet’.

Andre anvendelsesmuligheder med ordkortene
Makkerpar:
Eleverne får i makkerpar et sæt ordkort/forklaringer kopieret på karton.
●
●
●
●
●

Kortene klippes ud.
Spil vendespil med kortene
Brug kortene til stavetræning
Prik vokaler og del ordene i stavelser
Lad eleven forklare ordets betydning for sin makker.

Personbeskrivelse - Indre billeder.
I eventyr er personerne ofte meget flade. Vi får sparsomme eller slet ingen oplysninger om
personerne. Vi lærer dem at kende gennem deres handlinger.
Når instruktøren skal skabe en forestilling, går han ind i sine indre billeder for at se
personerne for sig. Hvordan er soldaten? Hvilke egenskaber har han? Hvordan opfører han
sig? Hvad har han oplevet?
Man har ikke de samme indre billeder. Vi forestiller os personer og steder forskelligt ud fra
det, vi hver især har oplevet. Lav følgende øvelse:
Fælles:
● Lad eleverne lukke øjnene og forestille sig soldaten.
● Spørg, er soldaten lyshåret eller mørkhåret?
● Tal om, hvor forskellige vores indre billeder er.
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●
●

Lad eleverne i makkerparret fortælle hinanden om soldatens tøj på deres indre
billeder.
Saml op på klassen. Spørg om nogen var særligt uenige? Ser nogen en moderne
soldat?

I makkerpar:
Eleverne skal nu lege instruktører, der skal få “kød” på soldaten. Få ham personliggjort.
Læs eventyret højt igen og sig til eleverne, at de skal skygge soldaten. Hvad får vi at vide
om ham? Herefter skal de arbejde i makkerpar
ift. nedenstående opgaver.
●

Indre billeder er den

Hvad kan vi læse på linjerne, og hvad
film vi ser i hovedet,
kan vi tænke os til (mellem linjerne)?
● Hvilke indre billeder får eleverne af
når vi læser eller hører
soldaten?
en historie.
● Brug skemaet på kopiark 3 til at notere i.
Vores indre billeder er
● Måske opstår der nogle spørgsmål
undervejs? Bed eleverne om at notere
spørgsmålene under skemaet.
● Fælles opsamling på klassen.
Forslag til samtale: Hvilken krig kom soldaten fra? Hvad oplevede han i krigen? Hvor
var han på vej hen? Hvad har han set/oplevet på sin vej? Hvorfor bliver han ikke
bange, da han ser heksen og hundene?
Lav en planche til at hænge i klassen, hvor I kan lave personkarakteristik af soldaten, så I
kan vende tilbage til den løbende. Lav selv én til at opbevare i mappe eller hæfte.

Handling
Makkerpar:
Brug Kopiark 4 som kopieres på hvidt karton (eller lad eleverne tegne deres egne figurer).
Lad nu eleverne i makkerpar lege handlingen i den første del af eventyret frem til, at
soldaten hugger hovedet af heksen. På den måde får de godt styr på handlingen.
Har I tid til mere, kan eleverne tegne de resterende figurerer og fortsætte handlingen.
Fælles på klassen:
Lav på klassen en handlingsbro. Efterfølgende kan eleverne lave deres egen handlingsbro enten selv eller ved at bruge den, I har lavet fælles.
Brug f.eks. kopiark 5 i dette materiale - ellers kan en handlingsbro også findes hos både Clio
og Gyldendal.

Individuelt:
Hvis der er tid: Lad eleverne lave en skriftlig genfortælling af eventyret. Lad dem skrive i
deres hæfter eller brug en af de 2 muligheder på Kopiark 5.
Makkerpar:
Lad eleverne læse deres genfortællinger op for hinanden i makkerpar.
Ligner de hinanden? Er der forskelle? Har jeg glemt noget?
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Genretræk
Fælles:
Har Fyrtøjet en “Hjemme-ude-hjem-struktur”? I så fald hvor er hjemme? Lad eleverne tale
sammen 2-og-2 om, hvor soldaterne hører hjemme, og hvor han er på vej hen, da han
møder heksen. Her skal de igen aktivere deres forforståelse og indre billeder for at digte
med. Saml op fælles.
Hvornår foregår eventyret? Ville det kunne foregå i dag? Hvis ja - hvad ville der så evt. skulle
ændres? Hvis nej - hvorfor ikke?

Perspektivering
Fælles:
Samtale på klassen.
● Findes der soldater i dag?
● Hvad er deres job? Hvorfor er netop deres job noget særligt?
● Er der nogen, der kender en soldat?
● Hvad skal man kunne for at være soldat?
● Hvorfor kan deres job være farligt?
Spådom: “...det er spået, at hun skal blive gift med en simpel soldat, og det kan kongen ikke
lide.”
● Hvad betyder spådommen for eventyrets handling?
● Kender I andre eventyr eller historier, hvori der er en spådom?
● Kan man spå i virkeligheden?
Adam
●
●
●
●

Chandlers 4 grundspørgsmål:
Var der noget du kunne lide i eventyret?
Var der noget du ikke kunne lide i eventyret?
Var der noget der undrede dig?
Var der der noget, som mindede dig om andre bøger eller film?

Ekstra
I kan evt. bruge forventningskort forud for besøget
http://www.kulturpakker.dk/files/forventningskort.pdf
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Efter forestillingen:
8-10 lektioner

Fælles mål og læringsmål

Fælles mål:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem
samtale om litteratur og andre æstetiske former.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udpege centrale
elementer

Eleven har viden om tema, genre,
forløb og personskildring

Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på
sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan improvisere med
kropssprog og stemme

Eleven har viden om enkelt
kropssprog

Læringsmål for forløbet:
Jeg kan sammenligne 2 udtryk af samme eventyr.
- Jeg kan forklare ligheder mellem tekst og forestilling
- Jeg kan forklare forskelle mellem tekst og forestilling.
Jeg kan beskrive soldaten.
● Jeg kan beskrive soldaten ud fra forestillingen
● Jeg kan opdatere planchen med personkarakteristik af soldaten
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Jeg kan lave læseteater
● Jeg kan lave et læseteater over en scene i eventyret (i grupper)
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Instruktørens tolkning af eventyret
Til læreren:
Eventyret Fyrtøjet er en opstigningshistorie om en soldat - en veteran, der kommer “hjem”
fra krigen. Med sig i bagagen har han uhyggelige oplevelser fra krigen, der former ham som
person. Måske har han posttraumatisk stress? Denne bagage bærer han med sig ind i
forestillingen. Det kommer bla. til udtryk ved, at soldaten ikke viser tegn på frygt i mødet med
hverken heksen, hundene eller i sidste ende døden.
Soldaten ønsker sig brændende at se prinsessen, men prinsessen er uopnåelig. En spådom
om, at “hun skal giftes med en simpel soldat”, har nemlig fået kongen og dronningen til at
være særligt vagtsomme. Hvem har fremsagt den spådom? Er det mon heksen? Sker
soldatens møde med heksen med fuldt overlæg fra heksens side? Har hun planlagt det, for
at spådommen skal gå i opfyldelse?
Og hvad med prinsessen? Hvad synes hun om at være blevet spærret inde af kongen og
dronningen? Er der en rebel i hende? Og har hun og soldaten et særligt bånd - en længsel
eller kalden pga. spådommen?
I H.C. Andersens udgave bliver kongen og dronningen til slut kastet op i luften… og så hører
vi ikke mere til dem. Hvad bliver der af dem? Hvad er det, der foregår? Et militærkup?
Dette er blot nogle af de overvejelser, som instruktør Martin Nyborg har haft under
tilblivelsen af forestillingen Fyrtøjet. Svarene har han fundet i sine indre billeder og givet
fylde og liv gennem personernes handlinger.

Ligheder og forskelle
Efter forestillingen samles op på ligheder og forskelle mellem tekst og forestilling.
Forskellene skyldes instruktørens tolkninger/indre billeder af personerne og handlingen.
En anden instruktør ville sætte stykket anderledes op.
Vis Kopiark 6 på tavlen og gennemgå med klassen, hvad et Venn-diagram er.
I makkerpar:
Lad eleverne udfylde Venn-diagrammet i makkerpar (kopiark 6). De skal snakke sammen
om, hvad der var ens i eventyret og forestillingen (midten - ligheder) og hvad der var
forskelligt (de to områder for sig).
Fælles:
Lav en fælles opsamling på klassen. Grib fat i forskellighederne - hvorfor har instruktøren
mon valgt at lave om på det ift. eventyret? Og hvorfor har instruktøren mon valgt at beholde
nogle af tingene (lighederne).
Kig evt. også på handlingsbroen, som I lavede før forestillingen - ændrer den sig? Kan man
sætte nogle overskrifter på handlingsbroen, som tager udgangspunkt i forestillingen?
Andre spørgsmål til fælles samtale:
● Var soldaten, som du havde forestillet dig? Hvad var anderledes?
● Var prinsessen, som du havde forestillet dig? Hvad var anderledes?
● Hvilken rolle havde heksen i forestillingen? Var det anderledes i teksten?
● Hvad skete der med kongen og dronningen til sidst?
● Var der noget i stykket, som var nyt? Hvilken virkning gav det?
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●
●
●
●

Var der noget fra teksten, som var udeladt? Hvorfor mon?
Har instruktøren gjort brug af særlige virkemidler?
Hvordan var scenen bygget op?
Blev der gjort brug af særlige rekvisitter, scenografi, lys og lyd?

Intertekstualitet
Fælles:
Under perspektiveringen i forløbet før teatret, sluttede vi af med Adam Chandlers 4
grundspørgsmål. Gennemgå de samme spørgsmål ift. forestillingen.
● Var der noget du kunne lide i forestillingen?
● Var der noget du ikke kunne lide i forestillingen?
● Var der noget der undrede dig?
● Var der noget, som mindede dig om andre bøger eller film?
Lav en liste på tavlen over bøger/film/andre eventyr, som forestillingen mindede eleverne
om.
Samtale: Hvorfor mon instruktøren bliver inspireret af andre teaterstykker/film? Hvorfor mon
H.C. Andersen bliver inspireret af andre eventyr?
Ekstra:
H.C. Andersen har tydeligvis kendt til eventyret om Aladdin, da han skrev Fyrtøjet.
Der er mange ligheder. Læs eventyret om Aladdin for eleverne eller se den som tegnefilm
og tal om:
● lighederne i de roller, personerne spiller.
● hovedpersonens personlige mål
● eventyrets morale eller problem
● eventyrets magiske genstand - hvad kan den?

Personkarakteristik
I makkerpar:
Kig på Kopiark 3 som I tidligere har udfyldt. Kan der tilføjes noget til beskrivelsen af
soldaten? Er der noget, vi er blevet klogere på? Er der ting, som vi fortsat ikke ved noget
om?
Fælles:
Saml op på klassen. Lavede I en planche over soldaten i forløbet før forestillingen, så find
den frem og tal om, hvad der skal tilføjes plakaten. Hvad lærer vi om soldaten gennem
forestillingen?
Er der nogle ting, som kom bag på os - var der noget, vi ikke havde forventet?

Handling - læseteater
Eleverne skal i grupper arbejde med et læseteater (Kopiark 7). Eleverne kan eventuelt.
inddrages, så grupperne skriver deres eget læseteater over en scene i teaterstykket, eller I
kan skrive et læseteater fælles, som eleverne efterfølgende øver og viser for hinanden.
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Grupper:
Brug læseteatret på Kopiark 7 - eller skriv jeres eget. (Fortæller-rollen har mest tekst. Der er
mange gentagelser på de andre roller.)
Øv jer i grupper. Når I har øvet teksten, så kig på jeres stemmer og kropssprog. Hvordan
lyder soldaten? Hvordan lyder hunden? Hvad med prinsessen og hofdamen? Øv stykket, så
I kan vise det for resten af klassen.
Fælles:
Grupperne viser deres læseteater på klassen. Hvad gør det ved os, at vi laver noget af en
historie som læseteater - er det en god eller dårlig idé? Hvorfor?

Handling - ekstra
Fælles:
Hvad nu hvis forfatteren eller instruktøren havde gjort sig nogle andre tanker omkring
historien - hvordan ville den mon så se ud?
- Hvad ville der ske med eventyret, hvis heksen ikke havde fået sit hoved hugget af?
- Hvis du kunne lave en ændring i eventyret, hvad skulle det så være?
- Hvis eventyret ikke hed Fyrtøjet, hvad kunne det så hedde?
- Kan vi lave en ny slutning til eventyret eller forestillingen? Hvordan bliver historien så?

Perspektivering
Fælles:
Fyrtøjet slutter med, at hundene hjælper soldaten med at få både prinsessen og kongeriget.
Kongen afsættes mod sin vilje fra magten i landet. Når en soldat overtager magten i et land
ved brug af magt, kaldes det et militærkup.
Hvordan skildres det i teksten og i forestillingen?
Ekstra: Se ud i verden og find hændelser fra virkeligheden, der afspejler eventyrets
afslutning.

Evaluering
Fælles:
Kig på læringsmålene fælles på klassen. Få eleverne til at sætte ord på, hvad de har lært.
Hvis der er mulighed for det, kan eleverne evt. optage hinanden på video, mens de fortæller,
hvad de har lært, mens de har arbejdet med Fyrtøjet - både før og efter forestillingen.
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Giver

Hjælper

Kopiark 1: Eventyrmodellen
Mål

Hovedperson

Modtager

Modstander

Kopiark 2: Mix og match

1

2

3

det tror vi det betyder)

Han står med ret ryg. Når han går svinger
arme og ben i takt.

Indre billede (hvad kan vi se, når vi
lukker øjnene) Tegn eller skriv

Det tænker vi os til (mellem linierne,
han er stolt, måske har han været med til at
vinde krigen

Kopiark 3: makkeropgave: Hvad lærer vi om soldaten?

Det ved vi (vi kan finde det i teksten)
kommer marcherende

1

Det ved vi (vi kan finde det i teksten)

Det tænker vi os til (mellem linierne,
det tror vi det betyder)

Indre billede (hvad kan vi se, når vi
lukker øjnene) Tegn eller skriv

2

Det ved vi (vi kan finde det i teksten)

Spørgsmål til teksten? Skriv dem her:

Det tænker vi os til (mellem linierne,
det tror vi det betyder)

Indre billede (hvad kan vi se, når vi
lukker øjnene) Tegn eller skriv
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Kopiark 4: Handlingen leges

1

2

Kopiark 5: Genfortæl

Fyrtøjet
Begyndelse

Midte

Slutning

3

Fyrtøjet
Tegn

Skriv
Begyndelse

Midte

Slutning
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Forestillingen

Kopiark 6: Venn-diagram
Ligheder og forskelle: Hvad er forskelligt mellem eventyret og forestillingen, og hvilke ligheder er der?

Eventyret

1

Kopiark 7: Læseteater

Fortæller
Soldat
Hund
Prinsesse
Hofdame
--------------------------------------------------------------------

Soldaten vil gerne se prinsessen. Men det kan han ikke.
Hun er låst inde.
En aften er det mørkt. Soldaten finder et lys.
Jeg kan bruge fyrtøjet fra den gamle heks.
Hvad befaler min herre?
Hvad for noget? Giv mig penge.
Soldaten fik mange penge.
Hent prinsessen.
Hunden løb afsted efter prinsessen.
1

Hvor er hun smuk. Jeg må give hende et kys.
Hunden løb tilbage med prinsessen.
Åh, det var en underlig drøm. Jeg drømte om en hund
og en soldat.
Kongen og dronningen blev bange. En hofdame skulle
holde øje.
Hent prinsessen.
Hunden løb afsted efter prinsessen.
Hvor er hun smuk. Jeg må give hende et kys.
Jeg følger efter. Jeg sætter kryds på døren.
Åh nej, et kryds. Jeg sætter kryds på alle døre.
Det var en underlig drøm. Jeg drømte om en hund og
en soldat.

2

Find huset med kryds på døren.
Men ak, der var kryds på alle døre.
Dronningen satte en lille pose fast på prinsessen. Der
var hul i posen.
Hent prinsessen.
Hunden løb afsted efter prinsessen.
Hunden så ikke, at der faldt gryn fra prinsessen.
Hvor er hun smuk. Jeg må give hende et kys.
Det var en underlig drøm. Jeg drømte om en hund og
en soldat.
Følg grynene.
Soldaten blev fanget og sat i fængsel.
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