
The Whaler boy

Lengsel etter et annet liv.

I en liten landsby i nærheten av Beringstredet holder Chukchi-folket til, som for det meste
livnærer seg av hvalfangst. Vi møter 15 år gamle Leshka som bor sammen med sin bestefar.
Leshka blir hodestups forelsket i en amerikansk “camgirl” han finner på nettet. En dag
bestemmer han seg for å legge ut på en følelsesladet reise for å møte henne i virkeligheten
(Norgesfilm AS, 2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 33 minutter
Aldersgrense: 12 år
Anbefalt alder: 12 år
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Klassetrinn: Ungdomstrinn, VGS
Tema: Identitet, seksualitet, globalisering, urfolk
Fag: Samfunnsfag
Produksjonsår: 2020
Regi: Philipp Yuryev
Skuespillere: Vladimir Onokhov, Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev, Nikolay Tatao
Språk: Russisk og engelsk tale, engelsk tekst
Opprinnelse: Polen, Russland, Belgia
Originaltittel: Kitoboy
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne filmen har russisk og noe engelsk tale, med engelske undertekster. Kompetansemålene
er hentet fra den nye læreplanen som trådte i kraft til skolestart august 2020.

Oppgavene kan besvares både muntlig og skriftlig, i grupper eller enkeltvis. Mange av
oppgavene kan også være fine å bruke til diskusjon i klasserommet.

Starten av filmen har et seksualisert uttrykk, men da dette er nokså kortvarig og lite nærgående
gir vi filmen aldersgrense 12 år.

Kompetansemål fra læreplanen

Samfunnsfag
● Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere

funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.
● Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte

innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte

moglegheiter og utfordringar ved mangfald.

Kjerneelement

● Berekraftige samfunn
○ Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og

legg føresetnader for korleis menneska har dekt og dekkjer behova sine, og for
korleis dei har fordelt og fordeler ressursar i ulike samfunn. Det inneber å sjå at
geografisk mangfald og variasjon dannar rammer for livsgrunnlag og levekår.
Elevane skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonane
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ved berekraftig utvikling, og samanhengen mellom desse. Dei skal forstå korleis
endringar i fortida har påverka dei tre dimensjonane og dermed kor berekraftige
ulike samfunn er. Elevane skal sjå at ressursbruken til menneska har hatt og har
konsekvensar, og kunne vurdere handlingsalternativ for berekraftig utvikling på
individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Berekraftig utvikling i samfunnsfag skal
sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og
minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, notid og framtid.

● 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
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 både det tverrfaglige temaet Folkehelse og
livsmestring, og Bærekraftig utvikling. Filmen viser viktigheten av tilhørighet, og hvordan den blir
påvirket av de vi har rundt oss, også digitalt. Filmen kan gi oss et perspektiv på hva et godt liv er
og hvordan natur, samfunn, levesett og demografi henger sammen.

Oppgaver til filmen
1. I starten av filmen filmes det med fugleperspektiv. Forklar hva som skjer i denne scenen.

Hvilken følelse/stemning får du av dette?
2. Hvordan tror du det er å vokse opp/være ungdom i dette samfunnet?
3. Leshka kan ikke så mye om internett. Hvilket forhold tror du han har til nettet, og hva får

deg til å tro det?
4. Hva skjedde med onkelen til Kolyan? Hva synes du om dette?
5. Mot slutten av filmen får Leshka hjelp av en amerikansk grensevakt. Hva tenker du om

måten grensevakten håndterte situasjonen?

Karakterene i filmen

Leshka
1. Hva er ditt førsteinntrykk av Leshka?
2. Leshka og Kolyan er bestevenner. Hvordan oppfatter du vennskapet deres?
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3. Hvordan takler Leshka de ulike følelsene sine? Sjalusi, frustrasjon, lengsel, andre
følelser?

4. Forklar hva som skjer i scenen hvor Leshka bestemmer seg for å reise til USA. Hvordan
tror du han har det i denne scenen?

5. Hvordan tror du det hadde gått dersom Leshka kom seg til Amerika?

Aktiviteter for klassen
1. Kahoot
2. Skriv “Urfolk” på tavlen. Gi elevene 3 minutter til å notere ned alt de tenker på,

assosierer og forbinder med ordet. Etterpå kan elevene gå sammen to og to, og dele
hva de har notert. Til slutt kan en fra hvert par dele en ting til resten av klassen.

3. Gjør research
a. Hva kan du finne ut om Chukchi-folket?
b. Hva kan du finne ut om hvalfangst?
c. Hva kan du finne ut om Tundra?
d. Vi får se et spesielt rituale i filmen, begravelse. Kan du finne info om flere ritualer

som Chukchi-folket gjør?
e. Gå inn på FN sine nettsider. Hvilken informasjon kan du finne når det kommer til

menneskerettighetene til urfolk?
4. Påstander - ta stilling til disse påstandene og utdyp meningene dine.

a. Det er viktig å ha en god venn.
b. Alle må lære engelsk på skolen.
c. Det er greit at jenter pusher gutter til å bli med på ting de ikke vil når det kommer

til seksualitet. Det er ikke greit når gutter pusher jenter.
d. Det burde være lov å reise fritt inn i alle land man vil.
e. Man må være rik for å være lykkelig.
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https://create.kahoot.it/share/the-whaler-boy/33f1e83a-c517-4b64-9327-71fef100d21e

