
   
 

 
LOLA 

 

 
 
For å starte sitt nye liv, må Lola først ta et oppgjør med fortiden.  
 
Lola kommer for sent til sin mors begravelse, og alt er fars feil. Lola er en 18 år gammel 
transkvinne, som ikke har sett faren på flere år etter at hun ble kastet ut. Nå må de sammen 
reise langs Belgias kyst for å kunne oppfylle mors siste ønske, om å spre asken på stranden fra 
hennes barndom. På veien kommer de innom gamle familieminner, opplevd fra to helt ulike 
perspektiv (Norgesfilm AS, 2021). 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 30 minutter  
Aldersgrense: 9 år 
Anbefalt alder: 12 år 
Klassetrinn: Ungdomstrinn 
Tema: Identitet, kjønnsroller, livsspørsmål, familie 
Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE, Fransk 
Produksjonsår: 2019 
Regi: Laurent Micheli 
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Skuespillere: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Sami Outalbali, Els Deceukelier, Jérémy Zagba, 
Anemone Valcke 
Språk: Fransk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Frankrike 
Originaltittel: Lola vers la mer 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har tysk tale og engelske undertekster. Kompetansemålene er hentet fra nye 
lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020. 
 
I oppgavesamlingen under kan ulike faglærere selv velge hvilke oppgaver elevene skal jobbe 
med. Oppgavene kan besvares både muntlig og skriftlig, i grupper eller enkeltvis. Mange av 
oppgavene kan også være fine å bruke til diskusjon i klasserommet.  

Kompetansemål fra læreplanen 

Norsk 
● gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer 
● uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

Kjerneelement 

● Muntlig kommunikasjon 
○ Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De 

skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, 
fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran 
et publikum og med bruk av digitale ressurser. 

● Skriftlig tekstskaping 
○ Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne 

skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal 
kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere 
andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger. 

Samfunnsfag 
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
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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 
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å 
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid. 

KRLE 
● gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre 

religioner og livssyn 
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig 

og globalt samfunn 
● identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 
 

Kjerneelement 

● Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar 
○ Faget handler om ulike måter mennesker har nærmet seg spørsmål om mening, 

identitet og virkelighetsbilde gjennom religioner, livssyn, etikk og filosofi. Faget 
skal gi rom for refleksjon, filosofisk samtale og undring ved å utforske 
eksistensielle spørsmål. Elevene skal også kunne forholde seg til spørsmål det er 
dyp uenighet om. 

● Kunne ta andres perspektiv 
○ Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte 

med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og 
refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene 
utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs 
eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler 
mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår. Temaer knyttet til kjønn og 
funksjonsevne inngår også. 

● Etisk refleksjon 
○ Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål 

ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller 
og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, 
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konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det 
globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere 
argumentasjon og påstander. 

 

Tverrfaglige tema 
 
Filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med både det tverrfaglige temaet Folkehelse 
og livsmestring, og demokrati og medborgerskap. Filmen er innom mange aktuelle temaer som 
identitet, kjønn, seksualitet, personlig økonomi, utenforskap og psykisk helse. Alle disse 
temaene er relevante for folkehelse og livsmestring. Gjennom relasjonen til Lola og hennes 
far kan man se hvordan tilhørighet påvirker oss og måten vi samhandler med andre. 
 
Gjennom filmen utvikler Lolas far mer og mer forståelse, toleranse og respekt for datteren sin. 
Dette gjør filmen også aktuell i arbeidet med demokrati og medborgerskap.  

Oppgaver til filmen 
1. Hvordan synes du filmen var? Hva likte du, og hva likte du ikke? 
2. Beskriv med egne ord hva filmen handler om. 
3. Hva er noen av de viktigste temaene filmen tar opp? 
4. Lola forteller ikke at hun er en transkvinne før vi har kommet et lite stykke ut i filmen. Var 

det noen glimt i filmen som fikk deg til å forstå at Lola er født i feil kropp før hun sa det? 
5. Gå inn på LHBT-ordlista og slå opp ulike ord du ikke vet hva betyr. 
6. Har du noen gang hørt disse ordene bli brukt som skjellsord? Hvorfor tror du disse 

ordene blir brukt i en nedsettende sammenheng, og hvordan tror du det føles for de som 
er transseksuelle eller homofile? 

7. Kjenner du til noen kjendiser som er transseksuelle eller homofile? Hvilken 
rolle/betydning har de hatt i samfunnet? 

8. Var det noen spesielle scener i filmen som vekket ulike følelser i deg? Forklar.  
9. Enkelte hendelser gjentar seg gjennom filmen, blant annet trøbbel med iPoden og 

tilbakeblikk til da Lola var en liten gutt. Hva tror du filmskaperne prøver å fortelle oss 
med disse “symbolene”?  

10. Rollen som Lola er Myra Bollears aller første. Gjør research på nettet, og lag tre 
faktasetninger om henne.  
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Karakterene i filmen 

Lola 
1. Hva er ditt førsteinntrykk av Lola? 
2. Hvordan tror du Lola har det på innsiden? 
3. På hvilke måter uttrykker Lola følelsene sine? Hvordan kunne hun uttrykt seg på en 

bedre måte? 
4. Lola får vite at hun snart kan få operasjoner. Legen lurer på hvorfor ikke moren hennes 

er med. Hvorfor tror du Lola ikke nevner at moren hennes har gått bort? 
5. I scenen hvor faren til Lola og sjefen fra baren prater sammen på natten, kommer det 

frem flere ulike ting Lola har slitt med i oppveksten. Nevn noen av disse. Hva tror du kan 
være grunnen til at Lola har hatt det vanskelig? 

Far 
1. Hvorfor tror du faren til Lola har problemer med å akseptere Lola? 
2. Faren til Lola ser at hun stjeler på bensinstasjonen. Forklar hvordan han reagerer. 
3. Hvordan reagerer faren til Lola da han får vite at Lola og moren har hatt kontakt og 

møttes i hemmelighet? Hvordan tror du han har det inni seg? 
4. Beskriv hva som skjer i scenen der Lolas far når et vendepunkt. Hvorfor bestemmer han 

seg for å gå etter Lola inn på baren? 
5. Gi eksempler på hva Lolas far har lært, og på hvilken måte det påvirket han? 

Barsjefen 
1. Hva var ditt førsteinntrykk av sjefen i baren, og hvordan forandrer inntrykket ditt seg i 

løpet av filmen? 
2. Hun gir Lolas far et godt råd i slutten av nattscenen mellom dem. Hva var rådet? 
3. Hvorfor tror du hun er så hjelpsom og gjestfri mot Lola og faren hennes? 

Skriveoppgaver 
1. Skriv et kjærlighetsbrev uten å bruke pronomenene han/hun. Er det noen fordeler og 

ulemper ved dette? Diskuter i klassen. 
2. I slutten av filmen leser faren til Lola brevet som egentlig skulle vært til moren. Skriv et 

svar til Lola fra moren hennes. 
3. Hvordan tror du forholdet til Lola og faren hennes vil fortsette? Kommer de til å 

opprettholde kontakten? Skriv en livsoppdatering om enten Lola eller faren hennes et år 
frem i tid.  

4. Bildetekst: Skriv en kort fortelling, skildring eller et dikt som passer til bildet under av Lola 
og faren. Les gjerne opp teksten din for klassen/en annen elev. 
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Aktiviteter for klassen 
● Kahoot  
● Lag en bildecollage av kjendiser, filmer, reklamer, musikkvideoer hvor kjønn blir fremstilt 

på ulike måter. Digitalt eller for hånd. 
● Lag en tegning av en utradisjonell familieform. 
● Ta begrepsquizen på neste side. 
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BEGREPSQUIZ: sett strek mellom begrepet og riktig forklaring 
 

 
 
 
 
 
 
Fasit: DRAG - Et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, opptre som det motsatte kjønn ved hjelp av ytre effekter. GENDERQUEER - En 
person som ofte hverken vil oppfattes som mann eller kvinne. HETEROFIL - En person som tiltrekkes av og forelsker seg i 
mennesker med et annet kjønn. HOMOFIL - En person som tiltrekkes av og forelsker seg i samme kjønn. LHBTI - Forkortelse for 
lesbisk, homofil, bifil, transpersoner og intetkjønnpersoner. PANFIL - En person som tiltrekkes av og forelsker seg uavhengig av den 
andres kjønn. Brukes synonymt med “Bifil”, men for å fremheve at det finnes flere enn to kjønn. TRANSPERSON - Paraplybegrep 
for personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. 
REGNBUEFLAGG - Det internasjonale symbolet for LHBT-bevegelsen. 
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DRAG Forkortelse for lesbisk, homofil, bifil, 
transpersoner og intetkjønnpersoner.  

 
HETEROFIL  

En person som ofte hverken vil oppfattes som 
mann eller kvinne. 

 
REGNBUEFLAGG  

Paraplybegrep for personer som har et 
utseende eller identitet som uttrykker et annet 
kjønn enn det som ble registrert for dem ved 
fødsel. 

 
TRANSPERSON  

En person som tiltrekkes av og forelsker seg 
uavhengig av den andres kjønn. Brukes 
synonymt med “Bifil”, men for å fremheve at 
det finnes flere enn to kjønn. 

GENDERQUEER  En person som tiltrekkes av og forelsker seg i 
samme kjønn. 

PANFIL  Det internasjonale symbolet for 
LHBT-bevegelsen. 

HOMOFIL  En person som tiltrekkes av og forelsker seg i 
mennesker med et annet kjønn.  

LHBTI  Et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, opptre 
som det motsatte kjønn ved hjelp av ytre 
effekter. 


