
 

Denne filmen vil både du og elevene 
synes er spennende, underholdende 
og viktig. Takk for at du viser god og 
viktig film til elevene dine!

Filmen The Club of Ugly Chil-
dren passer for både yngre og 
eldre elever.  

De yngste elevene vil oppleve en 
spennende og actionfylt  handling  
om  utseende, vennskap og mot.  

De eldste elevene vil nok også få 
med seg henvisninger til både  
2. verdenskrig og diktatorer i dag. 

I dette studiearket vil du finne opp-
gaver knyttet til to hovedtema: 
- Utseende og påvirkning  
- Demokrati vs diktatur
Begge temaene kan brukes til både 
5. til 7. trinn og 8. til 10. trinn. Men vi 
anbefaler utseende til de yngste og 
demokrati til de eldste.  

Filmen er dagsaktuell både i for-
hold til temaene 
”utseende og påvirkning” og  
”diktatur og demokrati”.
  
Filmen er et ypperlig utgangspunkt 
for diskusjoner blant de eldste 

elevene i forhold til diktatur og fri 
presse. 

For de yngste elevene vil det 
kanskje være mest aktuelt å snakke 
om tema som kroppspress, skjønn-
hetsideal, gruppepress og 
påvirkning fra reklame og medier. 

Her er det lagt opp til flere 
oppgaver slik at du som lærer 
skal ha noe å velge i. 

Vi håper du finner noen oppgaver 
som passer for deg og dine elever!

KJÆRE LÆRER! 

 

5. til 7. trinn: Drøfte hva likeverd og likestilling betyr 
for et demokrati, og drøfte hvordan man kan motar-
beide fordommer, rasisme og diskriminering.

TEMA 1: Demokrati vs diktatur            
TVERRFAGLIGE TEMA:  Demokrati  
og medborgerskap 
FAG: Samfunnsfag 
Oppgavene til temaet demokrati vs diktatur kan brukes i en enklere 
form ved 5. til 7. trinn, men anbefales først og fremst for  
ungdomstrinnet. 

8. til 10. trinn: Gjere greie for årsaker til og konse-
kvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holo-
caust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar 
og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

5. til 7. trinn: Reflektere over korleis 
kommersiell påverknad kan verke inn på 
forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete.

TEMA 2: Utseende og påvirkning          
TVERRFAGLIGE TEMA:  Folkehelse 
og livsmestring 
FAG: Samfunnsfag 
Oppgavene til temaet utseende og påvirkning  kan brukes 
ved ungdomstrinnet, men anbefales for 5. til 7. trinn. 
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8. til 10. trinn: Reflektere over hvordan 
identitet, selvbilde og egne grenser utvi-
kles og utfordres i ulike fellesskap, og presen-
tere forslag til hvordan man kan håndtere 
påvirkning og uønskede hendelser.

The Club of  
Ugly Children 

 
- studieark fra Barnefilmfestivalen 

med aktiviteter, samtaletips,  
refleksjonsoppgaver.  

Velg mellom to tema:  
Demokrati vs diktatur  

eller utseende og påvirkning 
Tilpasset kompetansemål for  

5, 6, 7, 8, 9. og 10. trinn. 



Tema: Begge tema 
Hvem: Alle trinn

Du trenger: Noe du kan lage 
en linje med langs gulvet. (Eks: 
tråd,  teip, kritt). Merk den ene 
enden med «helt enig» og andre 
enden med «helt uenig». 
Slik gjør du: Les opp påstander. 
Be elevene plassere seg langs 
linjen etter hvor enige eller 
uenige de er i påstanden. Spør 
hvorfor elevene valgte å stille 
seg der de stilte seg. 
Poeng med oppgaven: All god 
film og litteratur gjør noe med 
oss og stiller spørsmål som skal 
få oss til å tenke over vår egen 
tilværelse. Oppgaven gir oss en 
mulighet til å ta stilling til tema 
fra filmen. Spørsmålene går fra 
det fjerne til det nære, fra  
filmens fiksjon til vår hverdag. 

Påstander om tema  
”demokrati vs diktatur”: 

- Hadde jeg vært Pauls far, hadde jeg 
aldri sagt på TV at familien min var 
terrorister. 
- Pauls lærere burde visst at det ikke 
var en hyggelig skoletur Paul og de 
andre ble sendt på. Hadde jeg vært 
lærer der, hadde jeg gått til rektor og 
protestert.  
- Paul redder fangevokteren og sier at 
han ”ikke hadde noe valg”. Jeg hadde 
ikke valgt å redde fangevokteren. 
- Jeg hadde ikke turt å møte i demon-
strasjonen med fargeglade klær. 
- Alle mennesker må først og fremst 
hjelpe seg selv. 
- Jeg tror jeg kan påvirke landet mitt. 
- Jeg tror ikke det har noe å si om folk 
stemmer ved valg eller ikke. 

Påstander om tema  
”utseende og påvirkning”: 
 
- Da regissøren kalte inn barn til 
audition for filmen, skrev han: “Club 
of ugly children looking for ugly 
children.” Det ville ikke jeg skrevet.
- Jeg tror reklame eller bilder på 
sosiale medier kan føre til at barn 
føler seg misfornøyd med noe ved 
sitt eget utseende. 
- Jeg har opplevd å bli lei meg av 
sosiale medier. 
- Jeg har opplevd mye fint på sosia-
le medier – ting som har gjort meg 
glad. 
- Jeg syntes litt synd på diktatoren 
da han mistet parykken. 
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Den strenge presidenten Isimo vil kvitte 
seg med alle barn som er annerledes.  Paul 
er et av disse barna, og etter en skolefo-
tografering blir han sendt på en eksklusiv 
klassetur. På bussen oppdager Paul at han 
og de andre barna egentlig er på vei til en 
fangeleir, og bestemmer seg for å rømme. 
Klarer Paul og de andre fangene å unnslip-
pe vokterne og beseire presidenten?

OM FILMEN:

Tema: Begge tema 
Hvem: Alle trinn 
Her finner du kahooten: Søk etter Barnefilm-
festivalen 2020, The Club of Ugly Children, laget av 
”Springflo”.
 
Kahooten er lagt opp som en oppsummering av  
filmens innhold. Den består av enkle spørsmål slik 
at både 5.- 7. trinn og ungdomstrinnet skal kunne 
bruke kahooten. Spørsmålene er ment som et 
utgangpunkt til å oppsummere handlingen i filmen. 
Ønsker du ikke å bruke Kahoot, kan du likevel ta  

utgangspunkt i spørsmålene som en oppsummering: 
1. Hva heter filmen? 2. Hva heter hovedpersonen?  
3. Stemmer det at Paul bor i et demokrati? 4. Hva er 
slagordet i landet? 5. Stemmer det at noen få utvalg-
te barn skal reise på en hyggelig skoletur?  
6. Hva har presidenten sett etter når han har valgt 
ut barna? 7. Hvilket yrke har Paul sin far? Paul og 
vennene starter en motstandsklubb. De sprayer 
portrett - hva er spesielt med disse portrettene? 
(store ører) 8. Hva er det barna har kledd seg i når 
de protesterer? (fargerike klær) 9. Hvordan går det 
til slutt? Klarer barna å beseire presidenten?  

KAHOOT SOM OPPSUMMERING AV FILMEN:

TA STANDPUNKT:
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Tema: Begge tema 
Hvem: Alle trinn.  
MERK: Du kan droppe eksempelet og gå rett til 
refleksjonsspørsmål. 

Du trenger: En pakke spagetti og to tykke bøker 
(eventuelt flere tynne bøker lagt i to stabler). 
Slik gjør du: Legg en enkelt spagetti mellom bøkene. 
Spør klassen om de tror det er mulig å stå på spa-
getti. Trø selv på spagettien (den vil da brekke).  
Be elevene komme med forslag til hvordan man 
skal kunne stå på spagetti. Det er helt sikkert 
noen som kommer med svaret: Du trenger bare 
nok spagetti! Legg en hel pakke spagetti mellom 
bøkene og se om de bærer deg.  
Poeng med oppgaven: Eksemplet kan bli brukt 
til å snakke om kraften i fellesskapet i forhold til 
begge de to aktuelle temaene.  
Til de eldste elevene: Hva er styrken med demo-
krati? Hvilke forpliktelser har jeg i et demokrati? 
Til de yngre elevene: Det er ikke lett å være den 
ene som står opp mot utseendepress. I filmen gikk 
alle barna sammen. Hva kan vi gjøre? 

EKSEMPEL:  
STYRKEN I ET FELLESSKAP
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Tema ”demokrati vs diktatur” 
(Fortrinnsvis ungdomstrin-
net): 

- Snakk om hva som skiller et 
demokrati fra et diktatur.  
- Hvilke diktatur kjenner elevene 
til?  
- Diskuter sammen: Hvordan 
kan vi som samfunn havne i en 
situasjon hvor folk følger alt det en 
leder sier?  
- Hvilke politiske prosesser tror 
dere har skjedd i forkant av hand-
lingen i filmen?  
- Diskuter utsagnet «The only thing 
necessary for the triumph of evil 
is for good men to do nothing” 
(Edmund Burke). Hvem i filmen 
mener du burde ha stått opp for 
andre?  
- Hvorfor kan det være vanskelig 
å stå opp for det du tror er rett i 
møte med en diktatorisk leder?  
- I filmen ser vi hvordan blant 
annet Pauls egen far bruker ordet 
«terrorister» om familien sin. Hvor-
for gjør han det, tror dere? 

Tema ”utseende og påvirk-
ning” 
(Fortrinnsvis mellomtrinnet): 

I filmen er det presidenten som 
bestemmer hvem av barna som 
er stygge og ikke. Det er også 
han som bestemmer at de såkalt 
«stygge» er de som skal sendes 
vekk fra  
samfunnet. 

La elevene hver for seg lage et  
tankekart til spørsmålet:  ”Er det 
noen i vårt samfunn som «bestem-
mer» hvem som er god nok og ikke?”  
 
Gå deretter sammen i grupper 
på fire og la elevene presentere 
tankekartet sitt for hverandre.  
Gruppene diskuterer temaet videre 
før alle gruppene får komme med 
sine innspill i plenum.  
 
Samle innspillene i et felles 
tankekart og reflekter sammen: 
Hvordan kan vi ”ta makta tilbake” 
og unngå press fra reklame og 
medier?

REFLEKSJONSOPPGAVER:

Tema: Begge tema 
Hvem: Alle trinn. Også eldre 
elever kan synes det er fint med 
lek og aktivitet.  
MERK: Du kan droppe leken og gå 
rett til
 refleksjonsspørsmål. 

Du trenger: Ingen hjelpemidler. 
Slik gjør du: En person er kongen 
og gir beskjeder som de andre 
må følge. Men – den som utfører 
befalingen når kongen ikke starter 
med «kongen 
befaler», er ute av leken.   
Poeng med oppgaven: I leken er 
det en konge som bestemmer hva 
alle de andre skal gjøre, og den 
som er best på å følge beskjeder, 
er den som vinner.   
 
Hvordan fungerer dette i det vir-
kelige livet? 
Hvem er det som påvirker oss til 
holdning og handling?  

LEK: KONGEN BEFALER 
Kan brukes som introduksjon til 

refleksjonsoppgaver:


