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MIN FAR ER EN PØLSE 

 
12 år gamle Zoes bestevenn er faren 

hennes. Han jobber i bank og har brukt 
den samme kalkulatoren i 14 år. En dag 

eksploderer den trofaste kalkulatoren og 
faren bestemmer seg for at tiden er 

moden for å følge drømmen han alltid har 
båret på: å bli skuespiller. Mens resten av 

familien blir oppgitt og mumler om 
midtlivskrise, støtter Zoe sin far.  

Drømmen hans fører til oppturer, 
nedturer og en sykkeltur gjennom byen i 
pølsekostyme. Inspirert av sin far tør Zoe 

stå opp for sine verdier. 
En lun og fornøyelig film for barn og 

voksne om det som virkelig betyr noe. 

OM FILMEN 
 
Lengde: 1t 20m/30m. 
Aldergrense: Alle 
Anbefalt alder: Alle 
Klassetrinn: 5-7.trinn, men passer for alle. 
Tema: Leve livet til det fulle, mobbing, kjærlighet  
og vennskap. 
Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE. 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Anouk Fortunier 
Skuespillere: Eva van der Gucht, Johan 
Heldenbergh, Serge-Henri Valckel. 
Språk: Nederlansk m/engelsk tekst. 
Opprinnelse: Nederland. 
Originaltittel: Mijn vader is een saucisse. 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm 
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Lærerveiledning 

Kjære lærer 
Denne filmen har nederlandsk tale og engelske undertekster. Kompetansemålene er 
hentet fra nye lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020. Oppgavene i 
undervisningsopplegget egner seg i fag som norsk, samfunnsfag og KRLE. Filmen gir 

også øvelse i å lytte til et annet språk og lese tekst på engelsk. 
 

Oppgavesamlingen kan brukes tverrfaglig eller i de ulike fagene. Læreren kan velge 
selv om oppgavene vil løses muntlig eller skriftlig, men vi anbefaler å ha en variasjon. 

 

Kompetansemål fra 
lærerplanen 

 

Norsk: 
1. Bruke lesestrategier tilpasset 

formålet med lesingen. 
2. Lytte til og videreutvikle innspill fra 

andre og begrunne egne 
standpunkter i samtaler 

 

Samfunnsfag: 
3. Reflektere over kvifor konfliktar 

oppstår, og drøfte korleis den 
enkelte og samfunn kan handtere 
konfliktar. 

4. Utforske ulike sider ved mangfald i 
Noreg og reflektere over menneska 
sine behov for å vere seg sjølve og 
for å høyre til i fellesskap 

 

KRLE: 
5. Utforske og beskrive egne og 

andres perspektiver i etiske 
dilemmaer knyttet til hverdags- og 
samfunnsutfordringer.  

 

Tverrfaglige tema 
  

Min Far er en Pølse kan brukes som 
utgangspunkt i det tverrfaglige temaet 

folkehelse og livsmestring, da den tar opp 
hverdagsutfordringer som vennskap, familie, 

kjærlighet, mobbing og trivsel. Filmen forteller 
også om viktigheten av å støtte hverandre og å 

få lov til å være leken. 

 
Her kan den personlige utviklingen til karakteren 

Zoe for eksempel være spennende å følge litt 
ekstra med på. 
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Før filmen 
 

 

 
 

Etter filmen 
 

Oppgaver og aktiviteter 

Beskriv drømmedagen din: Kreativ skriving 
Det kan være fint å ha en oppgave før elevene ser filmen for å sette i gang tankene. Dette 
passer som en skriftlig oppgave som elevene kan dele hvis de ønsker.   
 
Se for deg drømmedagen din og beskriv den. Her må du bruke fantasien og prøve å 
forestille deg hvordan den kan være. Hva er det som er viktig for deg? Hvem er til stede? 
Hvordan føler du deg? Planlegg før du begynner å skrive.  

Hilselek: Oppvarming 
Når man hilser på en ny person kan det være lett å glemme navnet deres bare sekunder 
senere, fordi man i virkeligheten tenkte mer på hva man selv skulle si. Dette er 
utgangspunktet i hilseleken. Her handler det om å holde tunga rett i munnen og virkelig 
lytte til hver person man møter. Leken fungerer alene, men kan også være en fin 
oppvarming til dramaøvelsen «gjenskap et positivt minne», da den trener elevene i å flytte 
fokus fra seg selv, over til hverandre og til fellesskapet. Klassen vinner enten sammen, eller 
ikke i det hele tatt.  
 
Beveg dere fritt rundt i rommet, og hils på hverandre når dere møter noen.  
I en hilsen skal du ta den andre personen i hånda og utveksle navn med vedkommende 
(som i første møte med en fremmed). Her er det viktig at du får med deg hva den andre 
sier, for dette er nemlig ditt nye navn. Gå videre rundt i rommet etter en hilsen, men husk 
navnet du ble gitt; dette skal du presentere deg med neste gang du møter noen.  
Slik fortsetter leken (du får og gir bort et nytt navn hver gang du møter noen), helt til du får 
tilbake ditt eget navn og kan sette deg ned. Gruppa vinner når alle har fått tilbake sine 
egne navn, uten noe kluss. Gi hverandre gjerne en god applaus når noen glemmer noe 
eller hvis flere personer plutselig har det samme navnet, og start på nytt.  
 
Til slutt kan dere gjerne diskutere hva som fungerte i plenum, før dere går videre til neste 
øvelse.   
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Kahoot: Oppsummering 
 
Her finner du kahooten:  
https://create.kahoot.it/share/my-dad-is-a-sausage/51a2ee06-2b4b-4f08-b924-
38359c294250  
 
NB: Hvis lenken ikke fungerer som den skal, kan du søke på: «Min far er en pølse» (laget av 
Emily_r_f.). 
 
Kahooten er lagt opp som en oppsummering av filmens innhold. Den består av enkle 
spørsmål, slik at den kan brukes av både 5.-7.trinn og ungdomstrinnet.  
Det er også mulig å bruke spørsmålene som en quiz eller en slags muntlig oppsummering om 
du ikke ønsker å bruke Kahoot.  
 

6. Hva heter hovedpersonene i filmen? 
7. I hvilken by jobber Paul, faren til Zoe? 
8. Hva jobber moren til Zoe som? 
9. Hvor mange søsken har Zoe? 
10. Hvorfor slutter faren til Zoe i jobben i banken? 
11. Hva heter søsknene til Zoe? 
12. Hva heter bestevennen til Zoes far? 
13. Hvor reiser moren til Zoe på jobb i filmen?  
14. Hva prøver storesøstera til Zoe å lære seg i filmen?  
15. Hvor gammel er Zoe? 
16. Hva gjør Zoe i stedet for å være på skolen? 
17. Hva spiller Zoe og faren i reklamefilmen? 
18. Tar Zoes far tilbake jobben i banken på slutten av filmen? 

https://create.kahoot.it/share/my-dad-is-a-sausage/51a2ee06-2b4b-4f08-b924-38359c294250
https://create.kahoot.it/share/my-dad-is-a-sausage/51a2ee06-2b4b-4f08-b924-38359c294250
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Gjenskap et positivt minne: Dramatisere 
I filmen «Min far er en Pølse» ender det med at familien lærer å lytte til hverandre og å 
sette pris på de tingene som gir andre glede. Dette er også viktig i et klassemiljø, for at alle 
skal få rom til å følge og ta i bruk sin egen lidenskap. I denne aktiviteten skal du få være 
regissør i oppsetningen av et av dine egne minner. 
 
DEL 1 
Tenk over et godt minne som er viktig for deg, stort eller lite, gammelt eller nytt. Det kan 
være et øyeblikk, en dag eller en lengre periode. Prøv å huske hva som skjedde, hva som 
ble sagt, hva du tenkte og hvilke sanseinntrykk du la merke til.  
  
DEL 2. (Kan sløyfes) 
Gå sammen i par og del minnet med hverandre. Still hverandre gjerne spørsmål. 
 
DEL 3. (Kan sløyfes) 
Lag en liten tidslinje over hva som skjedde (hvis minnet er kort, kan det være greit å få med 
det som skjedde rett før eller etter også), og skriv gjerne ned replikker og sceneanvisninger. 
 
DEL 4 
Bestem hvor mange skuespillere du trenger, og få noen fra klassen til å fylle rollene (dette 
kan velges tilfeldig). En person må selvfølgelig være deg, men antall på resten kan variere. 
Det kan være fint å putte inn noen som lydkulisser, for eksempel fuglekvitring eller vind i 
bakgrunnen. Nå skal du gi instruksjoner til skuespillerne dine, slik at de spiller ut scenen så 
riktig som mulig. Pass på å få frem de tingene du syntes var spesielt fint, ikke tenk på at det 
skal være underholdende eller dramatisk. Denne delen kan gjøres i grupper, men det er 
som regel best hvis resten av klassen får være med i prosessen også. Da kan de bidra med 
innspill og hoppe inn hvis du finner ut at du trenger flere skuespillere underveis.  
Når du er fornøyd med arbeidet kan du sette deg ned som publikum og nyte visningen.  

Hva betyr mest for deg? Skriveoppgave 
FORBEREDELSE 
Gi elevene i lekse å ta med en gjenstand som er viktig for dem hjemmefra. Det kan være 
noe de liker akkurat nå, eller noe de har hatt hele livet. 
  
I KLASSEROMMET 
Begynn med å spre gjenstandene ut i rommet, slik at det er mulig å bevege seg rundt og se 
på alt. Deretter kan alle sette seg en sirkel på gulvet, og etter tur presentere gjenstandene 
dere har tatt med. Still hverandre gjerne spørsmål eller kom med innspill. Det er også 
mulig å begynne med å la klassen prøve å gjette hvem som tok med hva.  
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Refleksjonsspørsmål: Muntlig eller skriftlig 

 
De viktigste karakterene i filmen:  
 

Pappaen til Zoe 
19. Hvorfor tror du at pappaen velger å slutte i jobben når kalkulatoren plutselig slutter 

å fungere? 
20. Hvorfor tror du at blir det så stille rundt bordet når faren sier han har sluttet i 

jobben sin? 
21. Hvorfor bør man følge drømmen sin? 
22. Hvordan endrer faren seg i løpet av filmen? 
23. Hvordan er forholdet mellom Zoe og faren? 

 

 Zoe 

1. Hva synes du om Zoe? 
2. Hvorfor tror du ikke moren til Zoe likte at faren ville prøve seg som skuespiller? 
3. Hvordan tror du Zoe hadde det på skolen? 
4. Hva synes du om at Zoe fikk være med faren i stedet for å være på skolen så lenge? 
5. Hva synes du om søsknene til Zoe? 
6. Hvorfor er storebroren til Zoe så mye nede i kjelleren, og hva gjør han der? 
7. Hva synes du om bestefaren til Zoe? 
8. Hvorfor tror du at læreren mente at det var bra for Zoe å være borte fra skolen en 

periode? 
9. Hva tenker du om at Zoe står opp for hun som blir mobbet på slutten?  
10. Hvorfor tror du at Zoes mor endret holdning til farens planer om å bli skuespiller? 

 
 
 
 
 

Lykke til ☺ 

Magnus Thunes sin iPad


