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Fagligt forløb med Lego Mashups 
 
Ideer til arbejdet og stilladseringen op til bygmesterarbejdet: 
 

● Hvilke eventyr kender I allerede skriv titler ind på dansk, engelsk, tysk på en fælles 
væg på www.padlet.com eller brug  

● www.todays.meet 
● Saml mange eventyr på dansk, engelsk og tysk (og evt. andre sprog) til at have 

liggende i klassen. Sprogene understøtter hinanden.  
● Eventyr kan læses sammen eller individuelt 
● Upload uddrag af et eventyr til den interaktive tavle og giv eleverne en version på 

papir (eller digitalt). I fællesskab - og senere i makkerpar -  markeres én eller flere af 
fx nedenstående kategorier: 
1. Ord der har med genren eventyr at gøre 
2. Ord der beskriver karakteren i eventyret 
3. Tillægsord generelt 
4. Ord fra naturen 
5. Faste vendinger (chunks) fx once upon a time 
6. Verber  
7. Osv. 

 
● Udvælg forskellige tillægsord i teksten eller fremstil ordkort, der udtrykker fx glæde, og lad 

eleverne graduere dem fra mindst glad til mest glad. Der kan distraheres ved at tilføje ord i 
bunken, der betyder noget helt andet. Eksempler ord til graduering kunne være: content, 
pleased, happy, cheerful, delighted, hillarious 
 

● Arbejd med begyndelse og slutning af et eventyr: 
Lav korte skriveøvelser med et helt konkret fokus. Skriv fx 2 forskellige introer til et 
eventyr. Hæng dem op på væggen 

● Lad eleverne give feedback ud fra følgende spørgsmål:  
1. Kan man ud fra overskriften se, at det er et eventyr?  
2. Får jeg lyst til at læse mere? 

● Det samme kan man gøre med personbeskrivelser, handlingsforløbet  osv. 
● Lav kontaktannoncer, fx Heks søger mand med stille, søde, appetitlige,  bløde børn. De 

hænges op på væggen eller skrives på en www.padlet.com . Alle læser annoncerne og 
besvarer en eller flere. Derefter organiseres speed dating ud fra besvarelserne 

● Forklar hvad et mash up eventyr er 
● Lav et hjælpeskema som dette: 
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Hvilke eventyr skal indgå I dit mash up? Which fairy tales will you mash up? 
 

 Welche Märchen sind in deinem Mash up enthalten? 
 
 

The beginning, 
der Anfang, 
begyndelsen? 
 
When? Wann? 
Hvornår? 
 

Who? Wer? Hvem? Where? Wo?Hvor? What is the 
problem?  
Was ist das Problem? 
Hvad er problemet? 
 

Who/what is 
helping? 
Wer / was hilft? 
Hvem/hvad hjælper? 

How is the problem 
solved? 
Wie wird das 
Problem gelöst? 
Hvordan bliver 
problemet løst 
 
 

The end 
Das Ende 
Slutningen 

 

  
● Fortæl et mash up, indtal det fx på telefonen eller på www.photobabble.com 
● Eleverne prøve at skrive et kort mash up 

 
 
 
 

Nu er alle klar til denne store bygmesterudfordring med LEGO! 


