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Popularitet eller ekte vennskap?  
 
11 år gamle Angel er en sjenert og litt klumsete jente. En dag finner hun en veldig spesiell 
klokke på vei hjem fra skolen. Det tar ikke lang tid før Angel oppdager at klokken er magisk. 
Livet blir snudd på hodet, og Angel er plutselig den mest populære jenta på skolen. Men er hun 
lykkelig? (Norgesfilm AS, 2021). 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time og 35 minutter 
Aldersgrense: 6 år 
Anbefalt alder: 10 år 
Klassetrinn: Barnetrinn 
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Tema: Vennskap, identitet, mobbing, verdier og holdninger 
Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Dennis Bots 
Skuespillere: Liz Vergeer, Isa Hoes, Barry Atsma, Mila van Groeningen, Luca Orlando, Kees 
Hulst, Pim Muda, Ali Ben Horsting, Gürkan Küçüksentürk, Yenthe Bos, Bente van Wallenburg, 
Wolf Kerpel 
Språk: Nederlandsk tale, norsk tekst 
Opprinnelse: Nederland 
Originaltittel: Engel 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen får aldersgrense 6 år. I og med at den har nederlandsk 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 
● Lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære 
● Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket 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. 

Samfunnsfag 
● Samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining 

og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar 
● Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast 

ikkje å vere ein del av fellesskapet 
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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 
● Identifisere og reflektere over etiske spørsmål 
● Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk 
● Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer 
● Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for 

hvordan vi lever sammen 

Kjerneelement 

● 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, 
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 
 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt i arbeid med alle de tre tverrfaglige temaene. 
Karakterene i filmen må håndtere ulike tanker og følelser, ulike relasjoner og verdier.  

Oppgaver til filmen 
1. Hvordan starter filmen? Hvilke forventninger får du til filmen? 
2. Beskriv Angel. Hva er hennes sterke og svake sider? 
3. Beskriv foreldrene til Angel. 
4. Velg en av de voksne karakterene i filmen. Beskriv personen. Hvorfor liker du denne 

personen? 
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5. Dersom Angel gikk i klassen din? Kunne dere vært gode venner tror du? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 

6. Hvorfor tror du Angel blir ertet i klassen? 
7. Hva skjer med Angel i parken på vei hjem fra skolen?  
8. Kunne du ønske at du hadde en magisk klokke? Hvorfor/hvorfor ikke? 
9. Hva har den gamle mannen i parken å gjøre med den magiske klokka? 
10. Nevn 5 magiske ting Angel gjør med hjelp av klokken. 
11. Hvorfor vil Angel og Keesje holde klokken hemmelig? 
12. Hvorfor jobber William i stallen? 
13. Hvordan finner klassen ut at Angel har en magisk klokke? 
14. Angel blir plutselig godt likt av alle og veldig populær. Hvorfor? Hva synes du om måten 

hun blir populær på? Hvordan tror du det føles for Angel? 
15. Hvorfor er William litt slem i starten av filmen? Hva er hans bakgrunnshistorie? 
16. I klassen til Angel er det forskjellige vennegjenger. Hvilke? 
17. Hvordan utvikler vennskapet seg mellom Angel og Keesje? Hvorfor blir de uvenner? 

Hvordan blir de venner igjen? 
18. Hva lærer Angel i løpet av filmen?  
19. Velg en av de andre karakterene i filmen. Hva lærer denne personen i løpet av filmen? 

 

Aktiviteter for klassen 
1. Kahoot  
2. Klassen til Angel har et ukes prosjekt som handler om plast. Diskuter i klassen og kom 

med forslag til hvordan vi kan bruke mindre plast. 
3. Lag slim slik som Angel og Keesje. Bruk Google eller YouTube og finn oppskrift. 
4. Angel og Keesje har en dagbok hvor de har skrevet alle ønskene sine i. Lag en liste over 

topp 5 ting du har lyst til å gjøre/ønsker deg. 
5. Diskuter med sidemannen. På hvilken måte kunne Angel brukt klokken til noe bra i 

verden? 
6. Ta stilling til disse påstandene 

a. Hvis du ikke kan lese er du dum. 
b. Du må ha dyre ting for å være kul. 
c. Det er viktigst å være populær, fremfor å ha en god venn. 
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https://create.kahoot.it/share/angel/0f16d10e-9866-433f-a471-e59da4a561d9

