
Elevark: Rejsen til Fjerkongens rige 

 

Når du har set filmen Rejsen til Fjerkongens rige, kan du gå i gang med refleksionsspørgsmålene. Du 

behøver ikke besvare dem alle – vælg du synes giver mest mening. Lav også gerne selv flere spørgsmål. 

Generelle refleksionsspørgsmål 

• Hvad tænker du at filmen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad? 

• Er det en god måde at fortælle om det på? Hvorfor (ikke)?  

• Ville du selv fortælle om det på samme måde? Hvorfor (ikke)? 

• Hvad lægger du især mærke til ved maleriet?  

• Er der noget der undrer/overrasker/provokerer/irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)? 

• Tror du andre vil opfatte filmen på samme måde som dig selv? Hvem? Hvorfor (ikke)?  

• Kan du lide historien? Kunne du tænke sig at se mere af samme slags? Hvorfor (ikke)? 

Specifikke refleksionsspørgsmål til filmen 

• Synes du filmens tema passer godt til en animationsfilm? Hvorfor (ikke)? 

• Kunne filmen lige så godt være lavet som almindelig film med mennesker i stedet for som 

animation? Hvorfor (ikke)? 

• Kunne historien lige så godt være fortalt som bog? Hvorfor (ikke)? 

• Føler Johan og faren på samme måde ift at Johans mor er død? Hvorfor (ikke)? 

• Prøv at lave en liste over alle de forskellige steder som filmen foregår (så mange du kan huske) og 

tænk over hvordan du oplever stemningen på hvert sted. 

• Er Johan modig eller dum? Hvorfor (ikke)? 

• Ville du være rejst til Fjerkongens rige? Hvorfor (ikke)? 

• Nedenfor ser du fire eksempler på plakater for filmen. Hvilken film ville du have mest lyst til at se?  

• Hvilken passer bedst til filmen? Hvorfor? 

• Led evt. efter flere plakater på nettet. Hvorfor er der forskellige? 

• Og hvordan ville du lave en god plakat for filmen? 

 

        

 



Hvordan ville du forklare andre filmen og hvad du tænker om dem? 

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over hvordan du ville præsentere historien for 

andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke besvare alle spørgsmålene og du kan selv 

finde andre ting du vil lægge vægt på.  

Hvordan tænker du, at det ville være bedst præsentere filmen og historien for folk så de forstår hvordan 

den er? Ville du fx lave din egen plakat for filmen? Eller en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? 

Lave et rollespil? Tegne? Andet? 


