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Peddersen og Findus - Kongeligt besøg 
DR1, 2010, 20 min. 

Peddersen og Findus – Kongeligt besøg er en sjov lille film, 
som er velegnet til arbejdet med personkarakteristik, 
miljøbeskrivelse samt filmiske virkemidler.  

 

 

 

Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelsen. 

 

Tegnefilmen handler om Findus, der skal rydde op. Det vil han gerne – men bare ikke lige nu! Peddersen og 
Findus bliver uvenner, og Findus skriver til kongen, så han kan afgøre, om Peddersen kan forlange, at små 
katte skal rydde op helt alene. 

 

Fælles Mål efter 2. klasse 

Under gennemgang af filmen sættes fokus på følgende trinmål:  

Det talte sprog 

 bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig 
 fremlægge, referere, fortælle og dramatisere 

Sprog, litteratur og kommunikation 

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

 forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier  
 udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. 

Det skrevne sprog 

 skrive enkle fiktive tekster  
 disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning 
 udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst 
 bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. 
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Ideer til undervisningen 

 

Før  

For at etablere forforståelse hos eleverne læses en af billedbøgerne om Peddersen og Findus. Eleverne kan 
efterfølgende sammenligne billedbogens og filmens univers. 

Inden filmen ses, får eleverne at vide, at de skal se filmen flere gange, og hver gang holde øje med noget 
nyt. 

 

Under 

Første gang ser eleverne filmen uden afbrydelser og bagefter spørges til elevernes umiddelbare oplevelse 
af filmen: 

 Hvilket sted i filmen, kan I bedst lide? 

 Var der andet, I kunne lide i filmen?   

 Var der noget, I ikke kunne lide? 

 Var der noget, I undrede jer over? 

 Er der forskel på at høre om Peddersen og Findus og se dem på film? 

 Var der noget, der mindede jer om andre bøger eller film, I har hørt/set? 

Eventuelt kan elevernes svar sættes op på planche med smileys.  

 

Filmen vises flere gange, hver gang med forskelligt fokus:  

 Handling – med henblik på genfortælling 

 Figurerne - Peddersen, Findus og kongen 

 Miljø  

 Synsvinkel 

- Hvornår er det os, der holder kameraet, og hvornår er det figurerne?  

- Frø- og fugleperspektiv  
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Efter 

Ideer til genfortælling af handling:  

 Lad eleverne genfortælle handlingen for hinanden i makkerpar eller i rundkreds eventuelt ud fra 

stills. 

 Lad eleverne lægge stills fra filmen i rigtig rækkefølge og fortælle/skrive om handlingen.  

 Popcorn: 

- læg en stor handlingsbro på gulvet. Krøl billeder fra filmen sammen og læg dem i et 

popcorn-bæger. Smid ”popcornene” ud på gulvet, og lad eleverne parvis tage et billede og 

placere det på handlingsbroen i rigtig rækkefølge.  

- læg stillbillederne på gulvet, skriv et ord eller en lille tekst, der passer til billederne og brug 

disse som ”popcorn”. Lad eleverne matche tekst og billede.  

 Fortæl/skriv om et billede. 

 Lav en tegneserie – evt. med stillbillederne, indsæt talebobler. 

 Eksporter evt. billederne til en PowerPoint eller PhotoStory og lad eleverne fortælle til billederne 

og/eller indsætte talebobler. 

 Vælg det bedste sted i filmen, tegn og skriv om det. 

 

Ideer til arbejdet med personkarakteristik og miljøbeskrivelse: 

 Tegn en af figurerne, sæt ord, der beskriver figuren, i en ramme om billedet.  

 Lav gruppevis en tegning i fuld størrelse/A4-størrelse, lav en ramme om tegningen og beskriv 

figuren heri.  

 Lav et mindmap med figuren i midten og en beskrivelse udenom af: udseende, væremåde, sprog 

samt en sjov episode med figuren. 

 Tegn en stor tegning af stedet, hvor filmen foregår og hæng den op på opslagstavlen. Tegn 
figurerne i A4-størrelse, klip dem ud og laminer dem.  

o Lav stangdukker og dramatiser sekvenser fra filmen med tegningen af miljøet som baggrund 

o Sæt figurerne på tegningen med ”lærertyggegummi” og skriv små historier ud fra handlingen 

o Sæt ordkort på baggrundsbilledet. 
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Ideer til arbejdet med filmiske virkemidler - synsvinkel:  

 Lad eleverne finde stills/billeder i frø – eller fugleperspektiv? 

 Lad eleverne finde billeder, der viser, 

o at det er ”os”, der holder kameraet 

o at figurerne holder kameraet 

 Lad eleverne parvis vise forskellige frø - fugleperspektiver i tableauer – fx kan den ene elev stå med 
et kamera og ”fotografere” klassekammeraten. 


