
Den grimme 
ælling

Undervisningsmateriale



Til læreren

Den grimme ælling er et kendt og elsket eventyr, men er også en grufuld 
historie om ikke at høre til, at blive moppet og i yderste konsekvens udstødt. 
Det synes vi er ret barske emner for indskolingen. Vi har derfor skabt en 
rammefortælling med tre duer, der keder sig og kommer i tanke om den gamle 
fortælling om andemor, der rugede på et helt særligt æg. De tre duer læser og 
leger derefter historien ud af en udklædningskasse, hvor den ene due spiller 
ællingen og den anden spiller de andre roller. Det giver os mulighed for at 
træde et skridt tilbage og kommentere undervejs. Er det nu helt rimeligt, at de 
andre dyr behandler ællingen på den måde? 

Det er vigtigt at være gode venner, selvom vi er forskellige og kan forskellige 
ting. Men det er meget let at blive grebet af en stemning og komme til at gøre 
sine venner kede af det – det får duerne at mærke, da også de selv bliver så 
grebet af historien, at ikke alle har det lige sjovt med legen.

I dette materiale kan I udvælge de aspekter og niveauer, I har lyst til at arbejde 
med. Kapitel 1 rummer fem lektioner til dansk, kapitel 2 rummer to lektioner i 
musik og kapitel 3 tilbyder tre lektioner i billedkunst. I kan også kombinere 
materialet med andet materiale I er vant til at bruge fx om H C Andersen.

Kapitlet med billedkunst kan også med fordel laves EFTER I har set 
forestillingen.

I kan altid skrive til os, hvis I har spørgsmål på kglplus@kglteater.dk
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Kapitel 1

LEKTION 1 DANSK

En ægte klassiker af C. Andersen 



Et klassisk eventyr

På Det Kongelige Teater opfører vi 
mange klassikere. En klassiker er et 
stykke kunst, som er så godt lavet, at 
det bliver en skat, der går videre til nye 
generationer. En klassiker udbreder sig 
ofte til mange lande. En klassiker kan 
være mange ting, fx et maleri, en 
historie, et møbel, et stykke musik eller 
et teaterstykke fx  et skuespil eller en 
opera.

Vi kender alle sammen H.C. Andersen –
og de kender ham også i udlandet. Hans 
eventyr er oversat til 160 forskellige 
sprog i hele verden. 

Opgave: Nævn eksempler på klassikere, 
som I kender. 



H C Andersen 
- er født i
Odense i 1805 
og død i
København i
1875

• H.C. Andersen voksede op i Odense med sin mor og far. Hans far var 
skomager, men han tjente ikke meget, så de delte et lille hus med andre 
familier. 

• H.C. Andersen havde en stor fantasi og han elskede kunst og især 
teater, som var det første han forsøgte sig med, da han rejste til 
København som bare 14-årig. Men det var hans eventyr, han havde 
størst succes med som kunstner, og han endte med at have skrevet over 
200 eventyrlige historier. 

• Den grimme ælling er skrevet i 1843, og opfattes som en fortælling 
om hans eget liv. Kan I regne ud, hvor mange år det er siden? Hvis det 
var jeres oldefar, ville han hedde tip – tip – tip – tip - oldefar.



Quiz om H.C. Andersen

Quiz om H C 
Andersens liv

H. C. Andersen blev 
født i:

• 1) Oure

• 2) Odense

• 3) Aalborg

• H. C. Andersens var 
som barn fuld af:

• 1) Selvtillid

• 2) Fantasi

• 3) Kedsomhed

• H.C Andersen ville som 14 
årig være:

• 1) Forfatter

• 2) Scenekunstner

• 3) Skomager

• H. C. Andersen var som 
voksen:

• 1) En rig forretningsmand

• 2) En følsom kunstner

• 3) En elsket familiefar



Læs historien om 
den grimme ælling

(Fx her)

https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/den_grimme_aelling


Lektion 2  
Dansk 

Forstå ord - persongalleri og 
storyline



H.C. 
Andersens
ord

• Hvordan kan man høre på ordene i 
historien, at H.C. Andersen levede 
for mange år siden?

• Find ord i teksten, som vi ikke 
bruger så ofte mere.  Fx styg, fæl, 
aparte, sorrigfuld, gnistrede, 
nøfles. Skriv dem på post-its og 
undersøg dem et af gangen.

Opgave: Diskutér med en makker to 
og to om jeres valgte  ord er:

• En ting, person eller dyr? 
(Navneord)

• Noget der beskriver? (Tillægsord)

• Noget man kan gøre? 
(Udsagnsord)

• Er ordet positivt eller negativt?

• Hvad betyder ordet?

Skriv ordet:

Farv vokalerne røde

Farv konsonanterne blå

Hvor mange stavelser er der?

1             2            3

Skriv en sætning med ordet:

Kilde: Sussanne Christensen 



Hvilke dyr er 
med i 
eventyret? 
Sæt ring om 
dem, der 
hører til.



Sæt streg mellem ordet og dets tegning. 
Farvelæg tegningerne.

Svane

Kat

Ælling

Andemor

Høne

Hund



Hvad handler eventyret om?

Når man skal have overblik over en 
historie, kan det være en hjælp at 
tegne, hvad der sker undervejs – det 
kalder vi et storyboard.

Opgave: Lav et storyboard

Tag et stykke papir og tegn 6 felter.

Byt teksten ud med en tegning af, hvad 
der sker i eventyret. I kan også dele 
tegningerne op mellem jer.

Hæng tegneserien/storyboardet op i 
klassen.

1. Ægget klækkes, 
og i andegården 
siger de andre 
ænder, at ællingen 
er grim. 

2. Ællingen løber 
hjemmefra og møder 
vildanden, jægeren og 
hunden i mosen. 

3. Ælling kommer til 
et gammelt hus og 
møder kykkelilavben
– en lavbenet høne.

4. Ællingen får øje 
på de smukkeste 
svaner.

5. Ællingen sidder fast i 
isen, men reddes af en 
bondemand.

6. Ællingen opdager, 
den er blevet til en 
svane.

Hvor løb den 
grimme ælling 
hen – den var 
her jo lige?!



Lektion 3

Analyse og fortolkning med aktantmodellen 

samt arbejde med synsvinkler, tema og morale



Undersøg 
hvad 
eventyret 
handler om

Tal om spørgsmål ud fra 
Aktantmodellen:

• Hvem er hovedpersonen?

• Hvad vil hovedpersonen gerne 
opnå?

• Hvem modarbejder 
hovedpersonen?

• Hvem hjælper hovedpersonen?

• Hvem har det som hovedpersonen 
gerne vil have fat i?

• Hvad får hovedpersonen til sidst?

• Aktantmodel link her

Tal om synsvinkler:

En historie kan fortælles fra forskellige 
synsvinkler, som siger, om man er med i 
historien eller udenfor historien. 

Jeg-fortæller

En jeg-fortæller er selv med i historien og 
fortæller historien som den opleves indefra, 
så der står ”jeg” i teksten. 

3. Person-fortæller

Hvis det ikke er en person indefra historien, 
der fortæller, er det en udenfor. Det kalder 
man en 3. person fortæller. Så står der 
”han”, ”hun” og andre ord, hvor fortælleren 
peger udefra og ind.

Skriver H.C. Andersen med jeg-fortæller 
eller 3. person fortæller?

Selvom H.C. Andersen skriver i 3. person, får 
vi meget at vide om ællingens følelser og 
tanker. På næste side, kan I prøve at skrifte 
synsvinkel til jeg-fortæller, som om I er 
ællingen. Så vil I opleve, hvor meget, I ved 
om den.

https://indidansk.dk/aktantmodellen


Opgave: Synsvinkler

Hvorfor tror I ællingen løb hjemmefra? Og hvordan mon det føles 
at opdage, man alligevel er noget helt særligt?

Opgave 1:

Skriv med dine egne ord et afskedsbrev, som I kan lege ællingen 
skrev til sin mor, da den gik hjemmefra. Eller tegn en tegning, 
som ællingen ville give sin mor, inden den tog afsted.

Opgave 2:

Skriv et brev, som I kan lege ællingen sender til sin mor, da den 
opdager, at den er blevet til en svane. Eller tegn en tegning, hvor 
det er tydeligt, den er en svane.

Læs højt eller fortæl frit for klassen.



Hvad er tema og morale i eventyret?
Et tema er det emne som en 
historie, film eller et teaterstykke 
handler om. Det kan ofte siges 
med et ord. Nogle gange er der, 
det man kalder et hovedtema og et 
sidetema.

En morale er det budskab, som 
forfatteren gerne vil fortælle os 
gennem sin historie. Ikke alle 
historier har en morale.

Tal med din sidemakker eller i 
klassen:

• Hvad er det vigtigste tema i 
eventyret? 

• Hvilke situationer kan I finde, der 
beskriver temaet så præcist som 
muligt? 

• Er der en morale i historien om 
den grimme ælling? Hvad mener 
I, H.C. Andersen vil fortælle os 
med denne historie?



Lektion 4
Dansk

Når værket skal på scenen:

Roller og karakterer



Roller i PixiOperaen Den grimme ælling

• Når man skal lave en historie til scenekunst, skal der tages mange  
beslutninger. Man skal fx beslutte, hvordan historien skal fortælles, og 
hvor mange af personerne i historien, der skal blive til roller. Ellers kan 
stykket blive alt for langt og svært at lave.

• Der er kun tre kunstnere med i denne opera, så nogle af rollerne i 
historien kan ikke komme med.

Opgave: Lav en rolleliste

• I har måske lavet opgaven i lektion 2, hvor I skulle sætte ring om de 
dyr, der er i eventyret. Sæt nu en ring rundt om alle personer og dyr i 
historien og lav en liste over dem. Det kalder vi en rolleliste.

• Skriv derefter, hvem der fylder så meget i historien, at de er 
hovedroller, og hvem der fylder så lidt, at de er biroller.



Operaens rolleark

Opgave: Hvilke roller i historien er ikke 
med i operaen?

• Sammenlign jeres rolleark med de roller, vi har 
valgt at tage med. 

• Hvem har vi udeladt, og hvad tænker I om de valg? 

• Nogle af hovedrollerne nævner birollerne i 
operaen, så historien ikke skal ændres for meget.

Operaens rolleark:

• Andemor

• Den grimme ælling

• Anden Anne (den fornemste and i 
andegården)

• Vildanden

• Kykkelilavben



En rolles karaktertræk
I historien forstår vi, at de forskellige personer og dyr har forskellige karaktertræk.

Med andre ord spiller nogle de gode og nogle de onde, nogle de sjove og nogle de triste 
osv.

Find først den grimme ællings karaktertræk ved at finde tillægsord i teksten, der beskriver 
den grimme ælling, fx stor, styg, aparte, ganske køn osv.

Uddyb: Hvordan udvikler ællingens karakter sig gennem historien? Hvad er fx forskellen 
på tillægsordene i begyndelsen og i slutningen? Skriv ord, der beskriver ællingen i 
skemaet nedenunder.

Foto: Camilla Winther fra 
forestillingen Tryllefløjten

Ællingens karakter i begyndelsen Ællingens karakter i slutningen

Ekstra: Tag jeres rolleark og find karaktertræk på nogle af de andre roller.



Den varme stoll

En i klassen melder sig til at være en af 
rollerne.

Resten af klassen stiller spørgsmål. 
Forbered evt. et par spørgsmål til hver 
rolle med ting, I gerne vil vide om dem.

Prøv at sætte jer ind i karakterens 
handlinger og følelser. 

OBS: I kan også lave denne øvelse i 
mindre grupper.

Idéer til spørgsmål:

1. Spørg andemor:

Hvad tænkte du, da du så, hvad der 
kom ud af det sidste æg?

2. Spørg Anden med det røde bånd:

Hvorfor drillede du den grimme ælling 
i andegården?

3. Spørg den grimme ælling:

Hvordan føltes det at blive til en 
svane?

Find selv på flere spørgsmål.



Lektion 5
Rollerne i operaen - perspektiv og udtryk 

Spil replikker fra forestillingen og lær en dans



Rollernes måder 
at fortælle 
historien og 
deres følelser på

I har nu læst et klassisk eventyr af  
H.C. Andersen, og arbejdet med 
roller og karakterer. Men hvordan 
udtrykker rollerne historien 
kunstnerisk på en scene? 

Det skal I undersøge i dette kapitel.

Der findes tusindvis af historier, 
som opføres som teater. Men ud 
over skuespil, kan teater også være 
med musik, sang og dans. Mange 
af de stykker, teateret spiller er 
langt over 100 år gamle. 

Vi laver H.C. Andersens klassiske 
eventyr, Den grimme ælling, som 
en opera og ikke som et almindeligt 
skuespil. Det betyder, at I skal se 
teaterstykket med både tale og 
sang. 

Der er mange forskellige måder at 
udtrykke en historie på, når man 
står på en scene.

• 1. I opera synger skuespillerne (som 
hedder sangere). Nogle gange er der 
også tale, men i de store operaer, 
synges alt, hvad der siges. Det 
forstørrer karakterernes følelser – lidt 
lige som en musical, men opera er 
meget gammelt - helt fra 1600 tallet, 
og de synger uden mikrofon.

• 2. I skuespil spiller man roller og siger 
replikker til hinanden.

• 3. Ballet er en form for dans, som har 
eksisteret siden 1600 tallet. I ballet 
taler man med kroppen i stedet for 
med ord. Hvilke andre former for dans, 
kender I ?

• 4. Musik. Til både ballet og opera 
hører der også musik. Nogle gange 
sidder der et helt orkester og spiller, 
og andre gange er det optaget musik, 
der spilles. I Den grimme ælling er det 
en pianist, der spiller på et flygel.



Fortæller-perspektivet i teater

• Hvad sker der med fortæller-
synsvinklen, når en tekst laves 
om til teater med roller?

• Når en tekst bliver lavet til 
teater, skal man overveje den 
synsvinkel, historien skal 
fortælles fra.

• Skal alle roller spille sig selv –
altså i jeg-perspektiv, eller kan 
man gøre noget andet?

I teaterets operaversion af Den grimme 
ælling, er synsvinklen lagt hos tre duer, der 
keder sig forfærdeligt, men kommer i tanke 

om en historie, de har hørt engang. 

De beslutter sig for, at de vil lege historien 
om Den grimme ælling ved at klæde sig ud 
og spille og synge rollerne i historien. Det 

gør to af duerne, mens den tredje due 
hjælper dem – blandt andet med at spille 

klaver og fortælle.



Sig selv replikker fra Den 
grimme ælling.

I en af sangene i operaen, 
interviewer Kykkelilavben
ællingen, for at finde ud 
af, hvad den er for en.

Opgave:
Arbejd sammen to og to –
den ene er ælling og den 
anden er Kykkelilavben. 

Vis scenen som rollespil 
for hinanden.
Arbejd med rytme, timing 

og udtryk.

1. Kommer du her fra 
egnen? 

2. Måske du er en kat? 

3. Du strejfer? 

4. Men ikke gnistre? 

5. Men du ka’ spinde?

6. Nej? 

7. Kan du miave? 

8. Er du helt sikker? 

9. Og du vil svømme? 

10. Ja? 

1. Jeg husker ikke hvor. 

2. Det tror jeg ikke 
selv. 

3. Jah eh? 

4. Nej! 

5. Nej! 

6. Nej, jeg tror jeg er 
en and. 

7. Nej! 

8. Nej… 

9. Ja! 

10. Ja, jeg er så glad for 
vand!

Kykkelilavben Ælling



Kapitel 2
Musik 

Lektion 1 
Hvad er opera?



Hvad er opera?

Kunstart: Opera er en kunstart, der oftest foregår på en scene 
i et teater, men det kan egentlig foregå alle steder. 
Operaforestillinger minder lidt om musicals, hvor der også 
synges og spilles skuespil samtidig. Hvis det er på en scene, er 
der også kostumer, lys og kulisser. De optrædende synger om 
deres rolles følelser, og de synger også tit deres replikker. Hør 
eksemplet ved siden af.

Kunstner: Når noget kaldes kunst, er det fordi, nogle 
kunstnere har øvet sig i mange år for at blive rigtig gode til en 
helt bestemt ting, f.eks. at synge. Når kunstnerne er færdige 
med deres uddannelse, bliver de professionelle og kan søge 
arbejde som operasangere, designere, musikere, dirigenter, 
eller hvad det nu er for en slags kunstnere, de er.

Operaforestilling: Når man skal lave en operaforestilling skal 
mange forskellige mennesker arbejde sammen om det, de 
hver især er bedst til. Ud over kunstnere er der også teknikere, 
billetkontrollører, skræddere, tømrere, nogle der laver 
skemaer og styrer økonomien og mange flere. Eksempel på opera, hvor man også kan synge replikkerne. 

Klik på billedet. (Stop på 00:59).

https://youtu.be/bucv_aGTT2I?t=4


Hvad består en opera af?
En historie 

Den grimme ælling er en kort 
opera lavet efter historien om Den 
grimme ælling. Mange operaer –
også dem for voksne - er lavet 
efter en god historie med en 
handling og nogle følelser, vi kan 
relatere os til og tænke over. 

En libretto 

Teksten til en opera, som sangerne skal 
synge, kalder man en libretto. Det 
betyder ”lille bog”, men ofte er det en 
tyk bog, for mange voksenoperaer 
varer 3 timer. 
Den grimme ælling varer kun 35 
minutter, og librettoen er en 
omskrivning af H.C. Andersens historie 
til sange og replikker og fortælling.



Sange og evt. nogle replikker 

I en opera synger skuespillerne for det 
meste i stedet for at tale. Derfor kalder vi 
dem operasangere, selvom de også spiller 
skuespil samtidig med, at de synger. At 
synge opera er en helt anden måde at 
synge på end fx musical. Operasangere 
har lært at bruge stemmen på en måde, 
så de kan overdøve et stort 
symfoniorkester uden mikrofon. Der var 
nemlig ikke opfundet elektricitet, da 
opera blev opfundet for over 400 år siden. 

Musik - noder 

Musikken i en opera er ligeså vigtig som 
teksten. Denbliver skrevet ned ved hjælp 
af noder, der bliver sat i systemer i noget, 
der kaldes et partitur. Det er her al 
musikken er samlet, så man kan læse det 
hele, når man skal spille det. Et 
nodesystem kan se sådan her ud: 



Opgave i 
opera som 
teatersprog

1. Skuespillerne i en opera hedder:

a) Sanglærere

b) Operasangere

c) Mestersangere

2. At være operasanger er:

a) En sjov fritidsinteresse

b) Noget alle kan, hvis de vil

c) Et job man lærer og får løn for

3. Opera begyndte:

a) I 1800- tallet

b) I 1600- tallet

c) I 1900t-tallet

4. Teksten som sangerne skal synge i en opera 
hedder:

a) Libretto

b) Bogen

c) Libero

5. Mandlige operasangere kaldes:

a) Tenor, baryton og bas

b) Telenor, Babylon og bratsch

c) Tremor, marathon og jazz

6. Kvindelige operasangere kaldes:

a) 1)         Safran, meteor og salt

b) 2)         Sopran, mezzo og alt

c) 3)         Solar, macho og altan

7. Opera er:

a) Scenekunst med sang og mange følelser

b) En Netflix serie

c) En sportsgren på trapper

8. I en opera læser musikerne det de skal 
spille i:

a) Librettoen

b) De spiller udenad

c) Noderne

Se svar på sidste side.



Hver fugl synger
med sit næb

Forskellige slags stemmer i opera:

Operasangere synger med hver deres helt særlige 
stemmer. Ikke to stemmer er ens. Men stemmer 
kan alligevel inddeles I høje og dybe stemmer.

Kvinders stemmer kan inddeles i den helt høje 
sopran, den lidt dybere, der hedder mezzosopran 
og den dybeste, der hedder alt.

Mændenes stemmer kan inddeles i den helt høje, 
tenor, den der er midt imellem hedder baryton og 
den dybeste hedder bas.

Bas

Tenor Sopran

Alt 

Mezzo sopran 

Baryton

Hvis nu operasangere var fugle…
Lav streger fra ordene til den rigtige fugl.
– Synger den højt oppe i træet eller længere nede?



Kan du genkende en stemmetype?*   Klik på billederne

Sopran – alt eller mezzosopran? Tenor – bas eller baryton?

*Bemærk at dette er eksempler fra andre operaer, og sangene synges ikke i Papageno og Papagena

https://www.youtube.com/watch?v=tSiPxwmA4lo
https://youtu.be/SozumATm9Fw


Lyt til musik fra operaen
Opgave: Lytteøvelse (klik på billederne)

Lyt til følgende to numre og tal om, hvilke 
billeder, stemninger og følelser, I får af musikken 
Husk at sige til eleverne, at videoerne er fra voksenoperaer på 
store scener – ikke fra den Pixi-opera, de skal se. I kan også lytte 
uden billede, så de kun vurderer ud fra det de hører.

Der Vogelfänger - Mozart

Jeg er Fru Kyk-ke-li-lavben
med vise ord og diadem. 
Jeg kendes over sø og land 
af Gud og hver og alle mand. 
Mine æg jeg lægger hvor jeg vil 
og verden ser mig hjælpe til. 
Ak, alle spørger mig om dit og dat. 
La’mig vær’! Du er et værre skvat! 

Pixioperaens nye tekst sunget af 
Kykkelilavben:

Musikken i Pixi-operaen er lånt fra følgende store 
voksen-operaer:

Nielsen, Carl (1865-1931): ”Fordum Var Der Fred På Gaden” 
fra ”Maskerade” 

Heise, Peter (1830-1879): ”Det Var Sig Humleranken” 
fra “Drot Og Marsk” 

Gounod, Charles (1818-1893): “Avant De Quitter Ces Lieux” * 
fra “Faust” 

Mozart, Wolfgang A. (1756-1791): “Ach Ich Fühls” 
fra ”Die Zauberflöte” 

Mozart, Wolfgang A. (1756-1791): ”Crudel Perchè” 
fra”Le Nozze Di Figaro” 

Mozart, Wolfgang A. (1756-1791): ”Der Vogelfänger Bin Ich” 
fra ”Die Zauberflöte” 

Lehár, Franz (1870-1948): ”Vilja Lied”
fra ”Die Lustige Witwe” 

Kálmán, Emmerich (1882-1953): ”Tanzen Möcht Ich” 
fra ”Die Csársásfürstin” 

https://www.youtube.com/watch?v=U6S9cQNbENI


Musikeksempel

Vilja-lied (klik på billede)

Pixi-Operaens nye tekst sunget af  
ælling:

De smukkeste fugle, som øjet har set. 

En virkelig drøm som for mig nu er 
sket. 

Jeg stod som forstenet og stirred’ 
derpå. 

Det var som mit hjerte holdt op med 
at slå. 

Svævende i samme takt, fløj vilde 
fugle over by 

væk herfra for at vende hjem på ny. 

Svævende fugle, bliv hos mig og vent! 

I er for mig alt hvad hjertet har gemt. 

Hug mig og bid mig, hos jer vil jeg dø! 

Kongelig fugl mit adjø! 

Svævende fugle, jeg kan ikke mer’! 

Voldsomme verden, farvel! 

Voldsomme verden, farvel! 

Spørgsmål:

1. Hvilke fugle tror I, det er er  
ælling synger om i den nye 
tekst?

2. Hvilke følelser har ælling, 
når den synger denne 
sang?

3. Hvad er det, der sker efter 
ællingen har sunget 
sangen, men som den ikke 
ved endnu?

https://www.youtube.com/watch?v=uw1VWaV39WU


Mød operasangerne fra Den grimme ælling 

Der er fire operasangere, der 
skiftes til at spille forestillingen. 
Det bliver derfor spændende, 
hvilke to sangere, I skal møde, når I 
skal se forestillingen. Der er også 
altid en pianist med.

Klik på billedet og mød dem alle. 

I kan også lære en dans, som skal 
bruges til sidst i forestillingen.

Foto: Miklos Szabo

http://video.kglteater.dk/den-grimme-aelling


Kapitel 3 – Billedkunst

- kan også laves som efterbearbejdning

Lektion 1: Kulisser og scener



Hvad skal vi bruge for at lave en historie om til 
et teaterstykke?

❑Kostumer der passer til rollerne, operasangerne skal spille.

❑Kulisser der passer til det scenerum, historien foregår i.

❑Rekvisitter i form af ting til at fortælle historien.

❑Musik, lyd og lys som passer til historien.

Lad os tage fat på opgaverne fra en ende af…
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Kulisser - fortæller, hvor vi er, og hvordan der ser ud. 

Kulisser – hvad er det fx?

• En væg, der forestiller et rum

• En væg der forestiller en dør eller et 
vindue

• Et stort malet stykke stof eller tæppe, 
der forestiller en mark eller en by

• Et træ eller en busk

Hvilke kulisser er der i Den grimme ælling?

• Et æg? Et hus? Træer eller en sø? 

39

Tal med din sidemakker:

Hvilke kulisser ville I lave, hvis det var jer, der 
bestemte? Hvorfor?

Når I har set forestillingen, kan I tale om, hvad 
teateret har gjort, og hvad I synes om det. Se næste 
side).



Eksempler på kulissetegninger 

En dør Ægget som ællingen kommer ud af

Design: Gøje Rostrup



Overblik over scenerne

• I et teaterstykke opdeler vi 
historien i scener, der viser de 
forskellige steder, hvor  
handlingen foregår. Lidt som den 
tegneserie, I lavede om 
handlingen i starten. Et billede 
svarer til en scene.

Opgave:

• Lav en skitse over, hvad der 
skete i hver scene.

Scener:

1. Ægget klækkes.

2. Slåskamp i andegården.

3. Mødet med Anden Anne (den spanske and).

4. Den grimme ælling bliver hakket på af alle.

5. Ællingen møder vildanden og jægerne.

6. Ællingen kommer til bondehuset og møder 
kykkelilavben.

7. Ællingen sidder fast i isen.

8. Ællingen opdager, at den er blevet til en 
svane.



Tegn små skitser, der passer til sceneoversigten 
i felterne.



Lektion 2 og 3
Billedkunst

Kostumer og rekvisitter



Hvorfor er der kostumer i teater?

Tal i klassen om følgende:

• Hvorfor har mennesker tøj på? 

• Kan tøj fortælle noget om, 
hvem vi er?

• Hvorfor skifter vi tøj til 
forskellige anledninger alt 
efter, hvad vi skal? Hvornår 
skifter I tøj og hvorfor?

• Kan I komme i tanke om jobs, 
hvor man skal bruge uniform –
hvor alle skal have samme 
slags tøj på?

• Hvorfor er det så vigtigt med 
tøjet i et teaterstykke?

• Det er vigtigt, at rollerne har 
kostumer på, for at vi kan 
leve os ind i teaterstykket og 
forstå rollerne.

• Det er også vigtigt, at dem 
der optræder kan bevæge sig 
i kostumerne.

• Før man kan sy kostumerne, 
laver designeren nogle 
tegninger af dem – tal om 
eksemplerne på næste side.

• EKSTRA: Er I vilde med 
kostumer? Se evt. også 
denne film om, hvordan 
tegningerne så ud til 
kostumerne på teaterets 
store forestilling Askepot HER

Foto: Henrik stenberg
De glemte børn

https://video.kglteater.dk/askepot-kostumetegning


Kostumerne til forestillingen er inspireret af naturen.

Design: Gøje Rostrup

Kostumerne er inspireret af ting i den virkelige 
verden, så som rigtige duer og en rigtig svaneunge.

De tre duer

Ælling



Se på naturens rigtige 
svaneunger og tegn din 
helt egen grimme ælling:



Lav selv en scene til Den grimme ælling
Hvilken scene i handlingen, synes 
du er bedst?

• Skab en scene, der viser det sted i 
handlingen, du synes er sjovest at 
arbejde med.

• Måske er det ællingen, lige når den 
kommer ud af ægget, eller måske er 
det scenen hvor ællingen er blevet til 
en svane? Hvordan ser der ud? Hvilke 
farver er der, og hvilken stemning skal 
der være?

Sådan gør du:

• Læg et stykke kraftigt  A4 papir eller karton på den 
lange led og fold både højre og venstre side ind mod 
midten, så det bliver til en foldebog, der kan åbnes. 
Se evt. https://www.facebook.com/foldebog

• Mal hvordan der ser ud på din yndlingsscene i 
operaen eller klip billeder ud af blade eller brug 
silkepapir eller hvad, I har på skolen. 

• Dekorér også forsiden af dit foldeteater til Den 
grimme ælling.
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Se evt. denne video for 
yderligere inspiration.

https://www.facebook.com/foldebog
http://video.kglteater.dk/kgl-xtra-sadan-laver-du-et-diorama
http://video.kglteater.dk/kgl-xtra-sadan-laver-du-et-diorama


Lav figurer på pinde, I kan spille teater 
med foran jeres foldeteater. 

• Andemor

• Den grimme
ælling

• Anden med det 
røde bånd

• Jægeren

• Kykkelilavben
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• Klip en figur ud af pap (brug evt. 
tegningerne på side 11-12 til at 
tegne efter). Tegn/mal eller lim stof 
og pynt på, så din figur får det 
kostume på, du ønsker.

• Sæt figuren fast på en træpind eller 
ispind.

• Nu kan du spille din yndlingsscene 
fra Den grimme ælling foran dit 
teater med kulisser, rekvisitter, 
figurer og kostumer.

• Vælg musik der passer til den 
stemning, du har lavet.



Rekvisitter
Rekvisitter er de ting, spillerne eller danserne bruger på scenen for at 
fortælle historien. 

Eksempler på 

rekvisitter

❑Et bord

❑En stol

❑En kop

❑En seng

❑Et glas

❑Et sværd

❑En rose

Hvilke rekvisitter kunne der være i Den grimme ælling?
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Hvilke rekvisitter synes du er vigtigst for at fortælle Den grimme ælling?
Du kan klippe billeder af tingene ud af blade, tegne dem selv eller lave dem i 
papir og sætte ind i dit foldebogsteater.

Hvis I har set forestillingen: Lagde du mærke til, hvilke rekvisitter der var på 
scenen? Hvorfor havde de netop de rekvisitter? 



Test jer selv om scenografi: 
Forbind ordet med den ting, 
det betyder

Kulisse

Lys

Lyd

Kostume

Rolle

Rekvisit



Del gerne jeres mening…

Materialet bliver løbende opdateret, når vi får feedback fra jer lærere.

Hvis I har en god idé eller andre input, så skriv til kglplus@kglteater.dk. I må også 
meget gerne skrive eller tegne jeres oplevelser, så bliver vi rigtig glade ☺.

Tak for samarbejdet!

Det Kongelige Teater - PixiBallet Prinsessen på ærten 51Svar fra side 31 (Opera som teatersprog):
1. b, 2. c, 3.b, 4.a, 5.a,6.b, 7.a, 8.c ☺

mailto:kglplus@kglteater.dk

