
”Der var en, der var to, der var tre Kong Christian” 
 
Workshop på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i samarbejde med Ishøj 

Kulturskole, Kulturpakken 2020-2021 
 

 

Kære underviser, 

 

I dette materiale har vi samlet information om undervisningsforløbet ”Der var en, der var to, 

der var tre Kong Christian”, som du og dine elever sammen skal opleve på KØS. Her kan du 

finde inspiration og ideer til, hvordan du kan arbejde med forløbet før, under og efter besøget. 

På lærerkurset vil du få udleveret en usb-nøgle med billeder af Bjørn Nørgaards 

gobelinkartoner i høj opløsning (til brug i klassen). 

 

Vi glæder os til at se dig og dine elever på KØS.  

 

Bedste hilsner 

Sofie Andreassen 

Undervisnings- og udviklingsansvarlig  

 

 

 
 

 

 



 

 

Hjemme i klassen 

 

Formål med workshoppen – information til underviseren 

 

Udgangspunktet for forløbet er Bjørn Nørgaards gobelinkartoner og deres farve- og detaljerige 

fortællinger om de danske konger. På forløbet skal eleverne møde tre danske konger: Christian 

d. 4, Christian d. 2 og Christian d. 7. Det er ikke den historiske kontekst (årstal og ismer), vi 

tager udgangspunkt i, men derimod kongernes person. 

Gennem Bjørn Nørgaards fortællinger skal eleverne lære kongerne at kende; deres 

magtbegær, kærlighedsaffærer, tanker og følelser. Men eleverne skal også selv digte med på 

historien. Ved hjælp af iPads skal de undervejs lave egne tegneserier.  

I fællesskab skal vi sammenligne elevernes (forskellige!) fortællinger for at give dem forståelse 

af, at man som fortæller kan præge den måde, vi opfatter historiske personer og 

begivenheder.  

Ved hjælp af programmet Comic Life skal eleverne sammensætte de billeder, de har taget 

undervejs til deres egen fortælling og tilføje talebobler og/eller tekstbokse. 

Fortællingen/tegneserien skal handle om én af kongerne eller én af personerne i kongernes liv 

(kone, datter, tjenestefolk). 

Eleverne vil gennem forløbet få viden om kongerne, og den tid de levede i. De vil samtidig få 

mulighed for selv at prøve kræfter med fortællingens kunst. 

 

Ideer til forberedende samtaler i klassen 

 

2.a. BILLEDSAMTALE 

• Vis klassen en eller flere af gobelinkartonerne (det er disse tre værker, som I vil opleve 

på KØS) – Bilag 1  

• Fortæl én eller flere historier om en af kongerne (brug fx gobelinnøglerne - Bilag 2) Det 

er godt, hvis elever har ’mødt’ minimum en af kongerne på forhånd.  

• Vi vil på forløbet have fokus på ’de andre historier’ / skjulte eller glemte historier om 

kongerne. Vi ønsker at vise, at der ikke findes én sandhed om kongerne, men at der 

altid er sket en udvælgelse og en fortolkning af historien. På KØS møder eleverne Bjørn 

Nørgaards fortolkning, og i klassen har de mødt din / historiebøgernes version.  

• Eleverne skal desuden selv lave deres egne fortællinger om kongerne. Dette gøres som 

tegneserier.  

 

 

2.b. TEGNESERIE 

På KØS skal eleverne ved hjælp af Comic Life i grupper lave tegneserier. Opgaven lyder: 

  

”Lav en tegneserie med udgangspunkt i Bjørn Nørgaards fortællinger om 

Danmarkshistorien”  

 

Tegneserien skal  

• have en konge eller dronning som hovedperson 

• minimum indeholde ét symbol 

• benytte minimum to forskellige billedbeskæringer 

 

Det er en hjælp, hvis eleverne på forhånd er blevet introduceret for, hvad et symbol kan være. 

Samt hvis I kort har talt om forskellige billedbeskæringsgreb, og hvad de kan bruges til   

 



• Supertotal, total, halvtotal (Bilag 3) 

• Halvnær, nær, ultranær (Bilag 4) 

 

  

 

EFTER BESØGET (hjemme i klassen) 
 

I får jeres tegneserier med hjem. Men da eleverne ofte bruger al tiden på at færdiggøre deres 

tegneserier, anbefaler vi, at eleverne i grupper præsenterer deres tegneserier for hinanden.    

 

 

 

 

 


