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Foto: Copenhagen Bombay Sales

Fag:
Dansk og kristendomskundskab

Niveau:
1.- 4. klasse

Formål:
At arbejde med genfortælling, analyse og meddigtning; at få indblik i betydningen af
location og rekvisitter i en filmisk fortælling.

Fælles
Indled arbejdet med i fællesskab at få styr på filmens handling:
 Hvem er hovedpersonen?
 Hvor er Johan i filmens begyndelse?
 Hvem er han sammen med?
 Hvor er hans mor?
 Hvad gør han for at finde sin mor?
 Hvem hjælper ham?
 Hvem er Bill, Fjerkongen, Fjerprinserne og Mora?
 Hvad oplever Johan i Fjerkongens Rige?
 Hvad slutter filmen med?
 Var der noget, I ikke forstod?
Introducer eleverne for kontraktmodellen. Analyser filmens forløb ved hjælp af
kontraktmodellen.
 Diskuter om Johans liv til slut i filmen er bedre, end det var i begyndelsen af
filmen. Hvordan forandrer forholdet mellem Johan og hans far sig?

I grupper
Lad eleverne vælge nogle stillbilleder fra filmen (enten her fra materialet eller via google).
Introducer begrebet location (miljø). Med støtte i billederne og ud fra erindringen skal
eleverne beskrive Fjerkongens Rige.
 Hvordan ser der ud?
 Hvordan er stemningen?
 Hvordan er der anderledes end i den verden, vi kender?
 Er Fjerkongens Rige et sted, I godt kunne tænke jer at være? Hvorfor/hvorfor
ikke?

REJSEN TIL FJERKONGENS RIGE / SIDE 2

Fælles
En flaskepost spiller en vigtig rolle i ”Rejsen til Fjerkongens Rige”. Introducer begrebet
rekvisit. Se kortfilmen ”Flasken” (5 minutter) på Filmcentralen. Her har en flaskepost også
stor betydning for handlingen.
 Tal om flaskeposten i ”Rejsen til Fjerkongens Rige” og i ”Flasken”. Hvorfor
sender personerne flaskepost af sted? Hvad kommer det til at betyde for
handlingen? Hvad var der sket, hvis de ikke havde sendt flaskeposter af sted?
 Lav jeres egen flaskepost og send den af sted.

Afsluttende opgave: Meddigtning
Enkeltvis eller i grupper




Digt jeres egen historie, der foregår i Fjerkongens Rige.
Fortæl, hvad der videre sker med Johan. Besøger han Fjerkongens Rige igen –
eller bliver han oppe i sin egen verden?
Opfind jeres eget fantasiunivers og fantasifigurer. Tegn billeder og fortæl om det,
eller lav en tegneserie, som foregår i fantasiuniverset.

