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Gadgets og værktøjer
Fortællekort
Man får x antal fortællekort med et motiv, jf. billedet. De andre har ikke set dine kort. Din opgave er at
skabe en fortælling, hvori indgår dine korts motiver. En gruppe kan også lave en fælles fortælling: én
begynder og efterhånden som man kan få indpasset egne kort i den fælles fortælling, byder man ind.
Producent: Sama Forlag (svensk)

Gi´ en historie
På forlaget Alinea har fortælleren Hans Laurens sammen med en skolelærer udgivet dette spil om
fortælling. Spillet lægger op til at bruge den mundtlige fortælling i danskundervisningen. Gi en historie er
desuden en landsdækkende konkurrence for skolebørn i mundtlig fortælling, hvor finalen afholdes på
Statens Museum for Kunst.

Lynhistorier - skabt for at lokke historier fra det virkelige liv frem.
100 fortællekort som masserer erindringsmusklen. Lynhistorier.dk
Fortællekassen
Gennem årene har jeg samlet forskellige ting sammen, fra børneværelsernes kroge, loppemarkeder etc. Det
er blevet til ’Fortællekassen’. Mange af tingene kan sætte en masse i gang i hoved og hjerte hos
menneskene; man kan også bruge tingene til fri fantasi-fortælling, hvor man stiller spørgsmål til den ting,
der blevet valgt: hvorfor er der kun én støvle? Det er en flot kjole – hvordan har hun fået den?

