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Tema: Hvordan katten skal passes. Dokumentar.  
Fag: Dansk, natur/teknik, medier   
Målgruppe: 0.-2. klasse   

DR 1 - 28.08.2002 - 25 min.  

Jens Olesen fortæller på sin særlige respektfulde og indlevende måde om, hvordan katten skal 
passes. Han henter en killing på et internat. Efterfølgende fortælles, hvordan den skal passes og 
hvilke ting, der er gode at have til katten, dens føde, dyrlægekontrol og kattens gemyt.  
 
Fælles Mål 
Relevante uddrag fra fælles mål Dansk: 

 

Eksempler på elevlæringsmål: 

 Eleven kan ud fra viden om måder at begrunde sin opfattelse på, udtrykke sig om egen 
opfattelse af teksten. 

 Eleven kan uddrage de centrale faktiske oplysninger af en tekst. 
 Eleven kan udarbejde enkle tekster til billeder og anvende fakta fra den film, de har set.  

Ideer til undervisningen 
Udsendelsen kan bruges i et tema om katte i indskolingen. Denne udsendelse hører til genren 
dokumentar. Temaet katte er velegnet til at arbejde med forskellige genrer og medietyper 
allerede i indskolingen. 
I dette undervisningsforslag har filmen været brugt i et tema, hvor der blev arbejdet med følgende 
struktur i planlægningen af temaet: 

Introduktion til emnet: 
 En kat bærer som sådan på både biologiske egenskaber samt en god portion mytologi og 

overtro. Den findes i stort set alle lande. 
 I Egypten var katte guder, og i Middelalderen stod de i ledtog med den onde selv.  
 I eventyr kan en kat være bestøvlet og optræder i øvrigt hyppigt i tegneserier og tegnefilm:  

”Tom & Jerry”, ”Fritz the Cat” og ”Garfield”.  
 Katte indgår i det danske sprog med vendinger som ’det var kattens’, ’gå på kattepoter’, 

’spinde som en kat’, ’slå katten af tønden’ og ’kattejammermusik’.  
            Katte i billedbogen  

                 Katte i reklame 
            Katte i film: evt. YouTube (kortfilm og spillefilm) 

                                                        Talemåder med katte    
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Oversigt over genrer, aktiviteter og indholdselementer i dansk   
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejde med andre fag 
Billedkunst: Katte i kunsten. Male/tegne katte (helst store billeder) 
Musik: Sange om katte 
Natur/teknik Fakta om katte. 
 
Opgaveark til eleven 
Nedenstående opgaveark er elevhenvendte, men kan også bruges som inspiration til selv at lave 
andre opgaver, alt efter hvor meget man vil gå i dybden med udsendelsen.   
Eleverne kan arbejde sammen to og to.  
Efterfølgende samtales i klassen om de billeder, der er valgt og motivationen for at vælge netop de 
billeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fiktion 

 Læse – analyse  
 Mis med de blå øjne – app med oplæsning 

og mulighed for film   
 e-bogen med opgaver: Liva fanger en jaguar 

– fælles læsebog, som kan lånes i klassesæt 
på CFU 

 Evt. digte 
 Film: Lauges kat  
 Spillefilm: En kat i Paris 
 Diverse udvalgte kattefilm på YouTube i 

genrer: tegnefilm, animation, fakta, m.m.  
 Udstilling af bøger med katte + eventuel 

anmeldelse på skolebiblioteket eller andet 
sted på skolen. 

Fakta 

 Dokumentar: Katte Fjernsyn for 
dig. Jens Olesen 

 Faglig læsning: Første fakta Katte 
Gyldendal eller anden faktabog 
om katten 

 Selv producere en faktabog om 
egen eller en anden kat. 
Brug evt. app’en Book Creator  

Produktion af andre typer fagtekster: 

 Efterlysning af en kat  
 Annonce om en kat til salg   
 Avisartikel med en historie om en 

kat m.m. 
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Opgave 1 

 Kan du huske, hvad du så og hørte på filmen? 
 Vælg mindst tre billeder fra arket (bilag). 
 Klip dem ud og lim dem på et skriveark.   
 Skriv overskriften: Kæledyr i gode hænder 
 Skriv hvad du kan se på billederne, og hvad du kan huske, 

Jens Olesen fortalte. 
 Skriv så pænt du kan.  
 Se filmen eller et kapitel igen, hvis du ikke kan huske, hvad 

du skal skrive.  
 

Arket kan se sådan ud:                                                        eller sådan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kæledyr i gode hænder 

 

billede 

Kæledyr i gode hænder 

 
billede 
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Bilag 
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Supplerende materialer 

 Liva fanger en jaguar, Malene Kirkegaard Nielsen.  
E-bog. Kan lånes på alle CFU’er + undervisningsforslag. 

 Kortfilmen Lauges kat kan ses på filmcentralen + Undervisningsforslag 
 
  


