BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Pepparkornen och
djuphavets skatt
Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Tyskland, 2020. Tyskt tal.
Svensk text. Regi: Christian Theede. 94 min. Rekommenderas för åk 3-5.
12-åriga Alice åker till Nordirland på semester. Men semester blir det inte mycket
av när hon upptäcker att en oceanograf kidnappas av en miljöbov. Med hjälp av
sina fem nya kompisar i gänget “Pepparkornen” försöker de lösa mysteriet. Som
ett rafflande Enid Blyton-äventyr med miljötema.

att samtala om efter filmen
Pepparkornen och djuphavets skatt är en äventyrsfilm med
mycket humor som berör teman kring vänskap och vår miljö.
Här följer tre förslag på teman att samtala om efter filmen.

Hur bygger man en
berättelse?
Filmen följer en klassisk mall och kan användas som utgångspunkt för en diskussion kring hur man bygger upp en berättelse. Fundera kring hur filmen är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.
» Hur börjar filmen? Hur slutar den? Vad händer däremellan?
» Finns det några vändpunkter i filmen som är viktiga för hur berättelsen utvecklar
sig?
» Vilka är karaktärerna i filmen? Försök beskriva de olika personerna som är viktiga
för filmens handling.
» Vad handlar filmen om? Finns det ett budskap i filmen?
» Filmens genre skulle kunna beskrivas som äventyr/action.
Vad är kännetecknande för denna genre?

att samtala om efter filmen

Starka tillsammans
Pepparkornen lyckas med sina uppdrag mycket tack vare att de håller ihop och
kompletterar varandra.
» Alla har vi styrkor och svagheter. Vilka är dina styrkor? Har du någon styrka som
inte så många känner till?
» Hur tycker du att en bra vän ska vara? Är du själv en god vän?
» Hur gör man för att skaffa nya vänner? Hur gör du för att ingen ska känna sig
utanför?
» Att engagera sig tillsammans mot orättvisor kan leda till att världen blir bättre.
Vilka exempel kan du komma på där människor gått samman och lyckats förändra
saker i samhället? Det kan handla om något i skolan, i familjen eller stora historiska
eller politiska förändringar.

Miljön och haven
I filmen inser Pepparkornen att deras framtid står på spel om de inte lyckas med
sitt uppdrag att rädda den kidnappade oceanografen.
» Vad gör en oceanograf? Varför är det viktigt att vi tar hand om våra hav? Varför är
det ett problem med plast i haven?
» Vilka andra miljöproblem finns det idag? Vad kan vi göra för att bättre ta hand
om vår miljö?
» En person som engagerat sig mycket för miljön och framför allt klimatet är Greta
Thunberg. Vad vet du om henne? Varför är klimatfrågan viktig?
» Brukar du fundera på framtiden? Hur tror du att världen kommer att se ut när du
blir vuxen?

