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Kong Gulleroth 

DR1, 2008, 7 min. 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

Tv-udsendelsen er en lille animationsfilm om Kong Gulleroth, der er konge, fordi han råder over en hær. 
Kongen fremstilles på mange måder som en latterlig person. Han er lille og må stå på et par skamler, når 
han taler til folket. Han lider tillige af komplekser over sit eget udseende: Stor næse og store ører. For at 
råde bod på det, forlanger han at alle skal gå med store næser og store ører. En dag går hans tåbelige 
befalinger dog for vidt… 

Filmens længde gør den velegnet til fremvisning flere gange. Hver gang med sit formål. 

 

Fælles Mål 

Alt efter hvilke aktiviteter, der vælges, er der mulighed for at arbejde med følgende delmål for dansk:   

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at: 

 Bruge talesproget i samtale og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig 

 Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk 

 Fortælle, genfortælle og interviewe 

 Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold 

 Samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende 
kendskab til faglige begreber 

 Kende enkle sproglige virkemidler 

 Kende genres særpræg 

 Forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier 

 Forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder.  
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Ideer til undervisningen 

FØR filmen ses 

 Drøft nedenstående i klassen eller makkervis, så alle kan komme til orde. Efter makkerdrøftelsen 
kan elevernes refleksioner drøftes i fællesskab på klassen 

 Spørg eleverne om de ved, hvad en konge er? 

 Hvorfor mon nogle bliver konger? 

 Kunne du selv tænke dig at være konge? 

 Hvad laver en konge? 

 Kender eleverne nogen konger? – her kan nævnes både virkelige og fiktive. 

 

Fortæl eleverne, at de nu skal se en ganske kort film – og at formålet er, at de får en god oplevelse. Forklar 
dem at de skal se filmen flere gange – og at der skal arbejdes med forskellige ting i forbindelse med hver 
fremvisning. 

 

Vis filmen 

 

UMIDDELBART efter første fremvisning 

 

Spørg eleverne om, hvad de synes om filmen: 

 Var der noget, de synes var godt? 

 Var der noget, de synes var dårligt? 

 Var der noget, de undrede sig over? 

 Hvad synes de om at se film – og hvordan er film anderledes end en tekst? 

 

Drøft med eleverne om dette er en film, der viser virkeligheden (fakta) eller om det er en film, som viser en 
opdigtet historie (fiktion). Findes der også denne opdeling i skrevne tekster? 

 

UNDER arbejdet med filmen 

a) Inden filmen vises anden og/eller tredje gang gøres målet klart for hver visning. Det er vigtigt, at 
eleverne ved, hvad der skal holdes øje med. Der kan være forskellige formål. Her følger nogle idéer. 
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i. Læg mærke til handlingen, så den kan genfortælles efterfølgende: 

ii. Lad eleverne genfortælle handlingen for hinanden to og to. Brug evt. en handlingsbro. 
Makkerparret kan fortælle en halvdel hver – eller der kan tildeles 15 sek. taletid inden ordet 
skifter til makkeren. Der skiftes frem og tilbage indtil hele forløbet er fortalt 

iii. Genfortæl som en rundkredshistorie, hvor én elev starter og giver ordet videre til den næste i 
rækken, når læreren siger ”tak” 

iv. Billeder (stills) fra filmen kan bruges som skabelon for fortællingen. Billederne lægges i 
kronologisk rækkefølge inden den mundtlige fortælling begynder  

v. Eleverne skriver til stills fra filmen, eller bruger egne tegninger – det kan evt. laves til en fælles 
bog 

vi. Eleverne laver en tegneserie, der genfortæller handlingen. Evt. tegnes kun tre billeder, der 
knytter sig til hhv. filmens begyndelse, filmens midte og filmens slutning 

vii. Lad eleverne ”lege” handlingen. 

 

b) Læg mærke til alt hvad der fortæller noget om kongen. Hvordan han ser ud, hvordan han er osv… 

i. Lad eleverne brainstorme i en rundkreds. Den første elev nævner én ting han/hun lagde mærke 
til, den næste elev nævner noget andet …. Det er tilladt at melde ”pas”, hvis man er gået tør for 
nye iagttagelser. Der kan evt. noteres på tavle undervejs. 

ii. Lav et personkort – en fælles planche, hvor elevernes iagttagelser noteres – sortér evt. i 
udtalelser, der beskriver udseende og udtalelser, der beskriver væremåde 

iii. Lav interview, hvor halvdelen af eleverne får rollen som konge og den anden halvdel skal være 
journalister. Giv journalisterne tid til at tænke over to spørgsmål, som de vil stille kongen, og 
giv kongerne tid til at finde ind i rollen. Efter to spørgsmål skiftes roller. 

 

c) Virkemidler 

i. Se filmen med fokus på lyd.  Vær opmærksom på hvilke former for lyd, der bruges, og læg 
mærke til hvordan lydene understreger ting, der sker i filmen. Fx bevægelser, humør, 
stemninger 

ii. Forklar eleverne, at der i filmen ”Kong Gulleroth” er forskellige lyde, der spiller sammen med 
handlingen.  Der er fx en fortællerstemme og en lydkulisse, der indeholder både reallyde og 
underlægningsmusik. (Reallyd = realistiske lyde som fx klapsalver, trompeter). Lad børnene 
være opmærksomme på, hvornår og hvorledes disse lyde indgår i fortællingen 

iii. Lad eleverne lave mundtlig fortælling, tegne eller skrive små historier – eller dele af historier, 
som de laver lydoptagelse til. (Det kan evt. gøres på ”Easy Speak Diktafon”) 
www.viacfu.dk/link/94 
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iv. Lad eleverne frembringe lydene selv – eller download. Der findes en del steder, hvorfra der kan 
downloades lyde. Bl.a. www.soundsnap.com 

v. I programmerne Power Point og Photostory kan eleverne også arbejde med at sætte lyd til 
egne billeder. 

 

EFTER 

Efter arbejdet med filmen, vil det være relevant at sammenligne de svar eleverne kom med før filmen blev 
vist første gang. Hvordan svarer deres forestillinger overens med den måde filmen fremstiller en konge på. 

Hvad tænker eleverne om, at kongen har lov til at bestemme over andre folk, fordi han har soldater? 

 

Intertekstuelle referencer:  

Filmen har træk fra kendte eventyr. Bl.a. Kejserens nye klæder (hvor barnestemmen afslører kejserens 
nøgenhed) - Konen i muddergrøften(der bliver ved at forlange mere og mere) – Den grimme ælling (Kong 
Gulleroth slutter med, at man godt kan blive en god pølsemand, selvom man er født konge). Læs eventuelt 
disse eventyr – eller dele heraf – og lad børnene komme med bud på, hvorledes de ligner filmen 

- også eventyrets genretræk 3-tallet kan findes, idet kongen tre gange forlanger noget af sit folk. 

 

Supplerende materiale 

Filmen kan findes på DFI Filmstriben http://www.filmstriben.dk/skole/film/details.aspx?filmid=2557203303 

Kong Gulleroth er en del af Kim Fupz Aakesons samling ”Sallies historier”, der udkom første gang i 1992. De 
forrygende historier er udgivet i både bogform og på film. 

 

Marianne Skovsted Pedersen, mspe@viauc.dk 

 

http://www.filmstriben.dk/skole/film/details.aspx?filmid=2557203303

