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Bevægelsesfabrikken i engelsk 3. – 4. klasse   

 

Opgavebeskrivelse 

Lav og indtal en fiktiv historie på engelsk, hvor du har fokus på at beskrive, hvordan 

figurerne ser ud, og hvordan de har det.  

I arbejdet med Bevægelsesfabrikken i engelsk skal du:  

● lave en fortælling, der har en begyndelse, midte og slutning.  

● med støtte fra egne noter indtale en historie på engelsk.  

bruge tillægsord til at beskrive personer/figurer.   

● bevæge dig til bevægelseshistorien.  

 

Undersøgelsesfasen  

I denne fase skal du undersøge og blive klogere på universet i Bevægelsesfabrikken. 

Formålet er, at du allerede her begynder at brainstorme og få idéer til din egen historie.  

Opgave:  

● Gå ind på Bevægelsesfabrikken her og se nogle af de videoer, der ligger på 

forsiden. Læg mærke til, hvordan figurerne ser ud, og hvordan de bevæger sig.   

● Tryk på ”Start din historie” og vælg ”Ny” for at gå på opdagelse i hvilke figurer og 

bevægelsestyper, der findes. Men vent med at starte på selve historien. Du kan gå 

på opdagelse i følgende bevægelseskategorier: puls, koordination, styrke, balance, 

rolige bevægelser og udfordring. De mange figurer og bevægelser kan måske give 

dig idéer til, hvad din historie skal handle om.  

 

Idéfasen 

I denne fase skal du afgrænse temaet, så du skaber den overordnede ramme for din 

fortælling.  

Opgave:  

● Brainstorm alene eller sammen med din gruppe om, hvad historien kan handle om.  

● Tal om hvilke figurer, der kunne være sjove at bruge i jeres fortælling.  

● Tal om, hvordan historien skal starte, hvad der sker i midten, og hvordan historien 

skal slutte.  

 

Storyboard og speak 

I denne fase af forløbet skal du bruge Storyboardet på bilaget til få et klart overblik over, 

hvordan den færdige film skal se ud.  

Opgave:  

● Find bilaget frem og sid samtidig ved din PC, så du kan se figurerne og de 

baggrunde, som du kan vælge.  

https://bevaegelsesfabrikken.s1.umbraco.io/#!/app


 
● Nu skal du i gang med at lave din historie på dit storyboard.  

● Under ”Title” skriver du navnet på historien.  

● I kassen tegner du den figur og baggrunden, som du vil anvende. Du kan også give 

scenen en titel. På tegningen skal du skrive ord, der beskriver hvordan din figur ser 

ud, og hvordan den har det. Du kan for eksempel skrive: blue jeans, scared, happy 

osv.  

● Under ”Location” skriver du, hvor scenen foregår (baggrunden).  

● Nu skal du i gang med at skrive din speak. Det betyder, at du skal finde ud af, hvad 

du skal sige til dine udvalgte scener. Din tekst skriver du under ”speak”. Brug de 

ord, som du har skrevet på din tegning. De hjælper dig med at beskrive din figur. 

Vær opmærksom på, at din tekst til speak skal hænge sammen mellem de 

forskellige scener, så din historie får et naturligt flow og hænger sammen som 

perler på en snor. Det er vigtigt, at du gør det tydeligt for dig selv, hvilken speak der 

hører til hvilken scene. Når du skal producere filmen, optager du nemlig kun speak 

til én scene ad gangen. Hvis der ikke er plads til din speak på dit storyboard, kan du 

skrive videre på bagsiden eller i dit kladdehæfte.  

 

Produktion  

I denne fase skal du producere den endelige bevægelsesfilm.  

Opgave:  

● Med afsæt i dit Storyboard begynder du nu at lave den færdige bevægelsesfilm (se 

den stepvise guide, hvis du bliver i tvivl).  

● Vælg først alle scenerne og læg til slut speak ind over de forskellige scener. Du kan 

ikke ændre på musikken til de forskellige scener, men du kan bruge din egen 

stemme eller andre lyde til at lave lydeffekter, der giver den helt rigtige stemning. 

Sørg for at have øvet din speak godt igennem, inden du indtaler den.  

 

Fremvisning 

Slutteligt kan du vise bevægelsesfilmen for resten af klassen, og der kan arbejdes videre 

med, hvilke ord du har brugt til at beskrive dine figurer.  

 

Samtale og refleksion 

Snak på klassen eller i mindre grupper ud fra disse spørgsmål:  

 What characters do we meet in the story? 

 How are the characters described? Their clothes, their look etc.   

 What did you like about the story?  
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