
My Very Own Circus

Å stå opp for seg selv, og tørre å være annerledes.

Hele livet har Laura turnert med sin far, den profesjonell klovnen Mr. Bill. Innerst inne drømmer
hun om et mer normalt liv, og om å begynne på privatskole. Takket være sin nye lærer, Patricia
klarer hun å bestå opptaksprøven. Kommer far til å akseptere at hans datter vil gå i motsatt
retning? (Norgesfilm AS, 2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 45 minutter
Aldersgrense: 6 år
Anbefalt alder: 10 år
Klassetrinn: Barnetrinn og ungdomstrinn
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Tema: Identitet, familie, oppvekst, skole, forståelse, toleranse
Fag: Norsk, Samfunnsfag, Fransk
Produksjonsår: 2020
Regi: Miryam Bouchard
Skuespillere: Patrick Huard, Jasmine Lemée, Robin Aubert, Sophie Lorain, Mathilde Boucher,
Louise Latraverse, Jean Lapointe
Språk: Fransk tale, norsk tekst
Opprinnelse: Canada, Québec
Originaltittel: Mon cirque à moi
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne filmen får aldersgrense 6 år. I og med at den har fransk tale og norsk tekst blir den
anbefalt for litt eldre elever, da det kreves en viss lesehastighet for å kunne få med seg
undertekstene. Kompetansemålene er hentet fra den nye læreplanen som trådte i kraft til
skolestart august 2020.

Kompetansemål fra læreplanen

Norsk
● Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
● Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for

ulike formål

Samfunnsfag
● Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan

handtere konfliktar

Fransk
● Lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner

Kjerneelement

● Identitetsutvikling og fellesskap
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske,
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan
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vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.

Tverrfaglige tema
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt i arbeid med de tverrfaglige temaene Folkehelse
og livsmestring og Demokrati og medborgerskap. Laura må gjennom filmen finne sin identitet,
og stå opp for seg selv. Pappaen til Laura må lære å sette seg inn i andres situasjon, og se ting
fra andres perspektiv.

Oppgaver til filmen
1. Hva husker du best fra filmen, hva gjorde sterkest inntrykk på deg?
2. Hvilke følelser fikk du når du så filmen? Gi eksempler på scener som gjorde deg glad,

trist, sint osv.
3. Laura og Justine har ganske forskjellig bakgrunn. Hvilke likheter og ulikheter har de?
4. Gjenfortell hendelser fra forestillingen i parken. Hva synes du om denne scenen?

Hvorfor ender det så galt?
5. Hva er det Laura sier i slutten av filmen til Mr. Bill når de blir enige om at hun kan få gå

på privatskole?

Karakterene i filmen
1. Beskriv Mr. Bill. Hva er hans sterke og svake sider?
2. Gi noen eksempler hvor Mr. Bill var en god pappa, og noen der han ikke var så god

pappa.
3. På hvilken måte kan Laura være et godt forbilde?
4. Hvorfor tror du frøken Patricia later som at hun er sur og skummel? Hvordan forandrer

hun seg i løpet av filmen?
5. Hva er det de kule skategutta kaller Justine? Er dette greit? Hvorfor?
6. Laura prøver å spleise Mr. Bill og Patricia. Hva betyr det? Hvorfor hadde det aldri gått?
7. Laura jobber så godt hun kan med skolearbeid når de er på turne. Likevel får hun dårlig

resultat på prøven. Hvorfor blir Laura så lei seg? Hvorfor tror du skole er så viktig for
henne?

8. Mr. Bill sier unnskyld til Laura. Noen ganger glemmer han at hun bare er en liten jente.
Hvorfor det tror du?

9. Hvorfor tror du Mr. Bill blir så lei seg når han finner ut at Laura vil begynne på
privatskole?

10. På hvilken måte klarer Mr. Bill å vinne rettssaken sin?
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Aktiviteter for klassen
1. Kahoot
2. Samarbeid/diskusjon - gå sammen to og to/grupper

a. Les om barns rettigheter i FNs barnekonvensjon. Blir alle rettighetene til Laura
tatt hensyn til?

b. Hva burde skolen gjøre når Laura er borte fra skolen mange dager på rad?
c. Laura får mensen for første gang, men vet ikke helt hvem hun kan snakke med.

Hva kunne Laura gjort i denne situasjonen?
d. Mr. Bill mener man lærer mer av å skulke enn å gå på skolen. Hva mener dere

om dette?
e. Mr. Bill har bestemt seg for at alle som går på privatskole er snobbete. Hva vil det

si å være snobbete, og er du enig med Mr. Bill?
f. Mr. Bill mener at religion er det motsatte av frihet. Er du enig/uenig? Hvorfor?
g. Laura ønsker seg en mobiltelefonen. Mr. Bill mener at hvis man har en mobil er

man bare koblet til internett, og ikke livet. Hva tenker du om dette?
3. Hvis du hadde vært en klovn, hvordan ville du sett ut? Tegn en tegning.

Undervisningsopplegg til My Very Own Circus 4

https://create.kahoot.it/share/my-very-own-circus/dd747333-c1f4-4191-ac46-837330a9877f

