
Velkommen til et kreativt 
undervisningsmateriale, der er udviklet 
som en ramme til at skabe et fælles 
fantasiunivers for børn i en klasse.

Aktiviteterne kan med fordel foregå 
udendørs i en tid, hvor vi, grundet corona, 
skal finde nye læringsrum i skolerne.

Det overordnede mål med forløbet er, at 
skabe fællesskab gennem æstetiske 
læreprocesser. 
Gennem leg og indlevelse, vil vi sammen 
udvikle et univers, hvor børnenes kreative 
aktiviteter, lege og ideér skaber læring i et 
fællesskab.

Forløbet strækker sig over ca. 11 dage. Det 
er op til den enkelte lærer at vurdere, om der 
kan opstå behov for en ekstra dag til nogle af 
aktiviteterne. Ret i så fald til i dokumentet, så 
det passer til din egen dagsorden. 

Der er 3 dele i forløbet. 
1. Der skal bygges sokkedyr
2. Der skal bygges huler
3. Der skal leges cirkus

Forløbet kan evt. sammentænkes tværfagligt 
med faget dansk. Der kan f.eks. være mere 
fokus på at skrive flaskeposter, selv læse 
teksterne til alle opgaverne, eller skrive 
dagbog om de lege, der opstår.

Sokkedyrenes Ø
-Fællesskab og æstetiske læreprocesser i undervisningen 

 





Velkommen til Sokkedyrenes Ø
HAR DU HØRT HISTORIEN OM FILUP? 
FILUP ER ET SOKKEDYR, DER BOR ALENE PÅ EN ØDE Ø.
Før vi går I GANG, SKAL DU HØRE HISTORIEN OM FILUP

Dag 1

Link til historien - læs højt for eleverne
https://docs.google.com/document/d/1cBnPYNMeh4jAsg0ew5iuLQXJuwfbV0tSsWoDI5jgOtk/edit?usp=sharing

Eller lyt til fortællingen her: https://drive.google.com/file/d/1kzBzxkVe_ko8fgBlVt1p1hY1dxCmYod1/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1cBnPYNMeh4jAsg0ew5iuLQXJuwfbV0tSsWoDI5jgOtk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kzBzxkVe_ko8fgBlVt1p1hY1dxCmYod1/view?usp=sharing


Sådan ser Filups flaskepost udDag 1

Link til billede af brevet i flaskeposten og kortet over øen. Print ud og put det i en flaske og vis 
det med spænding til eleverne. https://docs.google.com/document/d/1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxcBAnuU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxcBAnuU/edit?usp=sharing


Er du klar til at bygge dit eget sokkedyr?
se filmen, hvor sara bygger et sokkedyr. klik på PLAY

Dag 2

https://docs.google.com/file/d/1xUdl3fhv62oR7OcyzSlhnecx1ty7L5Cr/preview


Dette skal du bruge for at bygge dit sokkedyr
● En sok
● Et barn
● Stift papir og en saks
● en limpistol og en voksen
● noget du kan bruge som øjne
● ekstra bling bling, til at gøre sokkedyret mega blæret

Dag 2



er du færdig med dit sokkedyr?
● FIND ET NAVN TIL DIT SOKKEDYR
● SKRIV EN FLASKEPOST TILBAGE TIL FILUP OG FORTÆL, HVORDAN DU 

SER UD NU, HVOR DU ER BLEVET BYGGET. DU MÅ OGSÅ GODT TEGNE 
EN TEGNING AF DIG SELV OG PUTTE I FLASKEPOSTEN TIL FILUP. 

Dag 3



Tag billeder af alle flaskeposter og sokkedyr som er 
blevet lavet i klassen

Dag 3





Dag 4

Har du lagt mærke til filups hule på kortet?
Det er tid til, at du skal bygge din egen hule. 
du må tage en lille bamse med hjemmefra, 
som kan hjælpe dig og bo med dig i hulen.
Det bliver til en hel huleby på sokkedyrenes ø.
Hulen kan være stor, eller hulen kan være 
bamselille. Skal du bruge grene og mos, 
eller vil du bygge i en skotøjsæske? Byg hulerne udenfor

på skolens udeområde.



Er du færdig med din hule? eLlers må du bygge videre på den idag. Find 

på flotte detaljer til din hule. Du kan bygge en tørresnor, et lille 

bålsted, måske en sofa, eller noget helt andet, du selv finder på? 

Til sidst skal der tages billeder af din hule 

Dag 5



Nu skal du se, hvor din hule er på øen?

Se næste side og find dit navn på kortet. Måske kan du 

finde på et navn til dit sted på øen? Flodernes dal… eller 

de mystiske bjerge...eller noget du selv finder på.

Dag 6



navn

Print kortet ud igen og 
skriv børnenes navne ind 
på kortet som vist her på 
billedet. Nu er alle børnenes 
huler placeret på øen

Link til billede af kortet:
https://docs.google.com/document/d/
1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxc
BAnuU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxcBAnuU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxcBAnuU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YPZdHTm7yzSgclJ0pkUu38F8lB5OEPTpd1pLxcBAnuU/edit?usp=sharing


inviter et sokkedyr og en klassekammerat på saftevand og 

kiks i din hule. Fortæl om din hule og forklar hvilke flotte 

detaljer og opfindelser, du har fundet på. 

Dag 6



Dokumenter med billeder
lav en udstilling med billeder af hulerne, 
print ud og hæng op eller send ud til forældre 
i nyhedsbreve eller andet.

Dag 6



hvor er i bare gode! Sikke nogle flotte huler i har fået bygget! 
Nu er filup så glad, for endelig har han fået en masse 

sokkevenner, børn og bamser til at bo i deres huler på øen! 
filup er også glad, for endelig kan han starte sit sokkecirkus! 

Juhu! Det bliver sjovt! 

Dag 6



CIRKUS KOMMER TIL ØEN!Dag 7



forestil dig alle de forskellige artister og cirkusdyr, der kan være i et 
cirkus. Prøv at tæl hvor mange, du kan komme i tanke om. Rundt om 
det store cirkustelt skal alle artisterne slå deres egne telte op. Sådan 
et skal du også have! Derfor skal du nu lave dit eget lille cirkustelt 
som et popup-cirkus. I dag skal du lave en flot overskrift med 
farvestrålende ballonbogstaver. Se på de næste sider hvordan.

Dag 7



Dag 6

Du skal bruge et stykke tykt 
papir. fold det på midten 
ligesom på billedet.
Skriv “CIRKUS” med 
blyant.

Skriv udenom 
blyantstregen med 
sort tusch

Visk blyantstregen ud

Dag 7



Dag 6

Du kan farvelægge bogstaverne 
nu, eller du kan lave mønstre i 
bogstaverne først

Farvelæg de flotte ballonbogstaver i 
forskellige farver med farveblyant, 
eller tusch, eller pensel

Dag 7



Dag 6

Fold papiret på midten 
og tegn 2 streger i 
hver side på ca. 3 cm.

Klip efter stregen 
og åben dit kort op

Tegn 2 streger fra den 
bukkede kant i hver 
side med blyant. Ca. 6 
cm

Dag 8



Tegn en prik i toppen af 
papiret med blyant. Prikken 
viser hvor højt dit cirkustelt 
skal være

Forbind stregerne i siden og 
prikken øverst med blyant

Dag 8



Tegn oveni blyantstregen 
med en sort tusch. Tegn 
også zigzagger langs 
teltets tag.

Tegn to streger i 
midten for at lave 
indgangen.

Tegn buer som 
forhæng i 
indgangen

Dag 8



Tegn lige mange striber i 
hver side af teltet

Tegn streger fra 
midterstregen og op til 
teltets top.

Dag 8



Tegn et flag i toppen af dit 
cirkustelt 

Nu skal du farvelægge din tegning i 
flotte farver. Brug farveblyanter, 
tusch eller pensel

Dag 8



Et cirkustelts striber skifter ofte 
mellem to forskellige farver, men 
du bestemmer selv hvor mange 
farver, du vil bruge.

Nu er dit cirkustelt flot og det mangler 
kun de seje cirkusartister, eller cirkusdyr 
som skal sættes fast på de to strimler, der 
popper ud af dit popupcirkus.

Dag 8



Popupcirkusset er nu parat, men det mangler bare børn til at optræde.
Find på hvilken cirkusartist, du vil være og hvad du gerne vil optræde 
med i cirkus. Tegn dig selv som cirkusartist på et stykke karton. Figuren 
skal være ca. 8 cm. Høj og den skal kunne klippes ud. 
Når figuren er færdig, skal du klippe den ud og lime den ind på en af de 
strimler, der popper ud af dit popupcirkus. på næste side kan du finde 
nogle cirkusdyr, som du også kan klippe ud, men du skal også tegne 
nogle selv.  

Dag 9



Denne side kan printes, så cirkusdyrene kan klippes ud og sættes op på popupcirkusset
Dag 9



Dag 9



Der skal tages billeder af hver enkelt popupcirkus, så 
de kan sættes ind på siderne herunder. Derefter skal 
I lave en udstilling, så andre børn på skolen kan se, 

hvor flotte de er blevet.

Dag 9



Dag 10

Se alle popupcirkusser der er lavet i klassen
Udstil alle de flotte popupcirkusser i klassen eller på skolen
og tag portrætfotos af alle de flotte artister og hæng dem op



lav et cirkusnummer

Dag 11



Det er blevet tid til, at du skal lave dit eget cirkusnummer
Find på hvad du helst vil lave. Det kan være et tryllenummer, måske et 
gyngenummer, eller sjippetrick,  eller noget andet, du kan finde på ude på 
skolens legeplads. du kan prøve at lære at jonglere, eller måske kan du 
helt selv finde på noget endnu sejere. Brug dagen i dag på at lave dit 
nummer rigtig sejt. Husk at have dit sokkedyr med i nummeret. 

Dag 11



Nu skal du finde på, hvad dit sokkedyr skal sige, når i skal præsenteres i cirkus med jeres 
cirkusnummer. 
Man skal høre, hvad i hedder som cirkusartister og hvad i kan af fantastiske ting og tricks 
og også kort, hvad jeres nummer går ud på. 
Det kunne f.eks. være sådan her:
”Mine damer og herrer, nu skal I møde de fabelagtige Ruskumsnuskere, vi kan lave det flotteste 
luftacrobatik og slå kolbøtter i luften, mens vi bliver skudt ud af den store kanon. Tag godt 
imod os!”
Når i er klar, kan I lave en rund cirkusmanege af sjippetov udenfor. Her kan I skiftes til at være 
publikum og artister, mens I viser jeres cirkusnummer for hinanden i klassen.

 
 

Dag 11



BRAVO! Hvor har i bare været dygtige! Det er fantastisk alt det, i har nået! I har 
både sendt flaskeposter, bygget sokkedyr, bygget huler, lavet cirkustelt og 

cirkusartister, klædt jer ud, fundet på vanvittige cirkustricks og endda meget 
meget mere. Tak fordi i ville lege med! Sokkedyret Filup kunne ikke være 

mere glad, end han er nu, hvor alle hans bedste venner er kommet til 
sokkedyrenes Ø for at bo. Tak siger Filup. Jeg håber vi ses igen en anden dag

 
 

Dag 11


