Klassetrin: 3-6. klasse
Fag: Dansk

Fantasy – til
læreren
Få eleverne til at læse
artiklen ”Fantasy” på
Faktalink.dk. De kan logge
ind med deres Uni-login eller
bibliotekslogin. De kan vælge
at få artiklen læst højt.
https://faktalink.dk/fantasyfaktalink-light
Herefter kan de lave denne Kahoot, der på en meget tekstnær måde gennemgår artiklen:
https://create.kahoot.it/share/fantasy-pa-faktalink/49b221c4-62c7-40bf-b1e1-2d6d9e536b0e
Nedenfor er spørgsmål og svar fra Kahoot ’en. De rigtige svar er markeret med gul farve.
1. I fantasy kan der både leve hekse, trolde, drager og ____________ er tit et barn med magiske
evner.
Skurken
Helten
Troldmanden
Lærlingen
2. Hvor mange bøger om Harry Potter er der blevet solgt på verdensplan?
400.000 millioner bøger
500.000 millioner bøger
1 milliard bøger
500.000 bøger
3. Det er ikke nemt at give en kort og klar beskrivelse af hvad fantasy er. For fantasy er både
bøger, film, tegneserier, computerspil, ____________ og meget andet.
Rollespil
Eventyr
Møbler
Smykker
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4. Det særlige ved fantasy er at historien foregår i en eventyrlig og ________verden. Her kæmper
det gode ofte mod det onde.
Smuk
Farlig
Magisk
Troldmandsagtig
5. Lene Kaaberbøls ”Skammerens datter” er ________ fantasy, fordi den kun udspiller sig i ét
univers.
Åbent
Lukket
Eventyrlig
Magisk
6. De historier, der i dag kaldes for fantasy, opstod i ______-tallet.
1200
1500
1700
1800
7. Et af de tidligste fantasybøger er ”Alice i Eventyrland” fra 1865. I den møder pigen Alice på en
skovtur en _____, der kan tale…
Kanin
Hund
Kat
Drage
8. Nogle kalder J.R.R. Tolkien for fantasy-genrens_______
Mor
Far
Bedstefar
Troldmand
9. Under 2. Verdenskrig skrev Tolkien sine tre bøger om hobbitten ____ der får en magisk ring af
sin onkel Bilbo.
Frodo
Frede
Fredo
Frode
10. Harry Potter er hovedpersonen i J.K. Rowlings romanserie der udkom fra 1997 til ________
1999
2005
2007
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2017
11. Harry Potter bliver som 11-årig optaget på troldmandsskolen ________
Beauxbatons
Durmstrang
Riverdale
Hogwarts

12. Hvad synes du om fantasy?
Jeg er vild med fantasy!
Det er ikke lige mig
Jeg kan bedre lide historier, der kan ske i virkeligheden
Jeg kan godt lide at se fantasyfilm
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