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TIL LÆRER FØR FILMEN:  
 
Martha Jane og familien reiser 
sammen med en konvoi til et bedre 
liv i Det ville Vesten. Året er 1863 
og unge kvinner har en viss plass 
i samfunnet. Da faren hennes blir 
skadet, må plutselig Martha Jane 
overta hans arbeid. Hun må kjøre 
vogna, passe hestene og forsørge 
familien. Arbeidet er hardt, men 
hun har aldri følt seg friere. Da hun 
blir anklaget for tyveri, tvinges hun 
på flukt. Hun klipper håret, kler seg 
i bukser som en ung gutt og leter 
desperat etter bevis for at hun er 
uskyldig.  
Martha Jane, eller Calamity Jane 
som hun også er kjent som, er en 
legende fra Det ville Vesten. Hva 
som er sant og ikke om Martha, 

det er det nok ingen som vet. 
Mange av historiene om henne 
er det hun selv som har fortalt, 
det var nok ikke alt som stemte 
med virkeligheten. Men filmen tar 
heller ikke sikte på å være en reell 
gjenfortelling av livet til Martha 
Jane: Dette er ingen dokumentar, 
men en spennende fortelling. I dag 
ser vi også historiene om nybyg-
gerne ut fra et annet historisk lys 
enn tidligere, ikke minst i forhold 
til holdninger og handlinger i møte 
med indianere. 
Undervisningsopplegget er lagt 
opp til å handle om likestilling og 
likeverd, og da er det ikke minst 
viktig å være oppmerksom på at 
nettopp likestilling og likeverd ikke 
ble ivaretatt i møte med urbe-
folkning. 

FAKTA OM FILMEN  

LENGDE: 1 time, 28 minutt
ALDERSGRENSE: 6+
KLASSETRINN: Barneskolen. For 
de aller yngste elevene vil kanskje 
noen scener være litt vanskelig å 
følge med på. Men du trenger ikke 
forstå alt for å ha glede av å se en 
film. 
TEMA: Kjønnsroller og identitet
FAG: Samfunnsfag, KRLE 
PRODUKSJONSÅR: 2020
REGI: Rémi Chayé
SPRÅK: Norsk tale
OPPRINNELSE: Danmark/Frankrike
 
Det er ikke lagt opp til å bruke 
alle vedlagte oppgaver, velg ut 
det som passer.

Lærerveiledning 
 

For barneskolen 

Her finner du: Kahoot pluss aktivitet som oppsummering av filmen.  
Oppgaver om kjønnsroller og identitet. 

VILLE VESTENS DATTER
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KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLAN 

Samfunnsfag, 4. trinn: 
- samtale om identitet, mangfald og fellesskap 
og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje 
å vere ein del av fellesskapet

Naturfag, 4. trinn: 
- samtale om likheter og ulikheter mellom 
kjønnene, om kjønnsidentitet og om menne-
skets reproduksjon

Samfunnsfag, 7. trinn:
- utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og 
reflektere over menneska sine behov for å vere 
seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

- drøfte kva likeverd og likestilling har å seie 
for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis 
ein kan motarbeide fordommar, rasisme og 
diskriminering

- samtale om menneske- og likeverd og saman-
likne korleis menneskerettane er blitt og blir 
varetekne i ulike land

ETTER FILMEN  
 
KAHOOT som oppsummering av filmen
Her finner du kahooten: Søk etter Barnefilm-
festivalen 2021, Ville vestens datter, laget av 
”Springflo”.
 
AKTIVITET hvis du ikke ønsker å bruke Kahoot.  
Slik gjør du: Start med at elevene reiser seg og 
står. Du stiller spørsmål og gir to svaralternativ. 
Elevene svarer ved å gjøre den bevegelsen som 
de mener er knyttet til riktig svar. Ingen får lov 
til å gjøre svar-bevegelsen før du teller til tre. 
 
Spørsmål:  
- Hva heter jenta i filmen? 
Strekk ut venstre hånd om du tror det er 
Martha Jane, strekk ut høyre hånd om du tror 
det er Maryann. 1, 2, 3!
- Martha Jane har en far som:
Klapp på hodet om du tror han havner i en 
ulykke, klapp på kinnene om du tror han reiser 
fra familien. 
- Martha Jane oppdager at Samson har stjålet 
fra konvoien. Hun rømmer for å:
Rist på rumpa om du tror hun flyktet for å bev-
ise at hun var uskyldig. Hink om du tror hun 
reiste for å ta hevn. 
- Martha Jane finner Samson. Men han har ikke 
stjålet tingene, sier han.  
Bukk om du mener det var Ethan som ga ham 
alle tingene for at han skulle forlate konvoien. 
Hopp om du mener Samson stjal tingene. 
- Martha Jane treffer en gutt i skogen. Sammen 
drar de til byen hvor Martha Jane fortsetter 
å lete etter Samson. Hun prøver å spørre en 
oberst om hjelp, men han svarer frekt. For å ta 
igjen gjør Martha Jane dette: 
Rist på hodet om du tror hun stjeler mat av 
ham. Nikk på hodet om du tror hun drar ned 
presenningen rundt do.
- Martha Jane og vennen blir reddet av en dame. 
De begynner å jobbe i gruvene hennes. Der 
finner Martha Jane:
Lag smilemunn om du tror det er diamanter. 
Lag sur munn om du tror det er gull. 
- Martha Jane redder konvoien da vognene blir 
tatt av uvær.
Snurr en gang rundt om du tror konvoilederen 
Abraham blir glad for å se henne. Hopp et hopp 
om du tror konvoileder Abraham blir litt sur av 
å se henne. 
(Han blir først glad for at noen har reddet dem, 
så blir han sur for at hun vil lede konvoien, så 
ombestemmer han seg og blir glad. Så begge 
alternativ var rett).
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De eldste elevene kan jobbe sammen i grupper på feks 
fire og fire. For de yngste elevene passer det nok best å 
sitte i ring og prate sammen om oppgaven.  
 
OPPGAVE: Finn eksempel på hendelser i filmen hvor 
Martha Jane følte seg urettferdig behandlet fordi hun 
var jente. 
Ønsker du å gjøre litt ekstra ut av oppgaven, kan hver 
gruppe dramatisere en hendelse fra filmen og la de
andre gjette hvilken scene det er. 

Følg gjerne opp med spørsmål som “hva tror du Martha 
Jane følte?”, “hva hadde du sagt eller gjort om du så 
noen oppføre seg sånn mot andre?” eller “var det noen 
som hjalp Martha Jane når hun var utenfor?”

Kopier opp og del ut oppgaven på side 4.  
De eldste elevene kan fylle ut arket hver for seg eller i 
grupper. For de yngste elevene passer det nok best med 
felles avstemming.  
Poenget med oppgaven er å få i gang en samtale om roll-
er og forventninger. Hva var det med jente-rollen som 
Martha Jane syntes gjorde det vanskelig å føle seg fri? 
Er det noe med gutte-rollen som kan være vanskelig? 

OPPGAVE TIL ARBEIDSARK OM KJØNNSROLLER

Her finner du forskjellige oppgaver knyttet til kjønnsroller og identitet.  
Oppgavene kan tilpasses de ulike klassetrinnene. 

OPPGAVER

JOBBE MED SCENER FRA FILMEN

Du trenger: Finn en lek som hele klassen kan være med 
på. Det kan feks være stol-leken, “stein-saks-papir”, rødt 
lys eller annet.  
 
Slik gjør du: Start leken som vanlig. Men underveis gir 
du jentene alle slags fordeler, mens du samtidig er uret-
tferdig streng med guttene. Her må du gjerne overdrive.  
Noen elever kan være sårbare i forhold til dette. Den 
vanskelige balansen er alltid å være så urettferdig at 
elevene reagerer på det med passelig sinne, men at de 
samtidig ikke føler de blir så urettferdig behandlet at de 
blir veldig lei seg.  
 
Samtale: Hvordan føles det å bli så urettferdig behandlet? 
Bare fordi dere var gutter! Ble dere lei dere, sinna, frus-
trert? (Det er bra at vi reagerer når noe er urettferdig!)  
 
Var det noen i filmen som ble urettferdig behandlet? Hva 
kunne de gjøre? Hva kan vi gjøre i dag?  
 
For de eldste elevene kan det her være aktuelt å fortelle 
om FNs bærekraftsmål nr. 5 som sier at vi innen 2030 
skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners still-
ing i verden. For de yngste elevene er det fint å prate mer 
generelt om likestilling mellom kjønnene.  
Det er fremdeles ikke sånn at jenter og gutter har det 
likt i verden. Hver femte jente i verden går feks ikke på 
skolen.  
De siste ti årene har mange jobbet for likestilling i 
verden, og før korona kom, var det like mange jenter 
som gutter som begynte på skolen. Det er bra og det 
viser at det nytter å kjempe mot urettferdighet! 
Etter korona kom, er det flere barn i verden som må 
slutte på skolen fordi familien deres er fattig. Dette går 
spesielt ut over jentene.  
 
AKTIVITET: Lag en fin plakat der dere sammen skriver 
eller illustrerer med tegninger hvordan dere håper at 
gutter og jenter skal ha det i verden om 10 år. 

DET ER URETTFERDIG!

Du trenger: Et ark hvor du tegner et bladløst tre på, 
dette er klart i forkant av timen. Stempelpute. 
Slik gjør du: La hver elev sette på sitt fingeravtrykk på 
arket slik at de blir som blader på treet. Ikke si noe om 
poenget med aktiviteten før alle har satt sitt finger-
avtrykk på treet. 
Samtale (når treet har fått “blader” på): Når vi ser på 
treet nå, ser vi ikke om det er gutter eller jenter som 
har satt fingeravtrykket sitt her. Vi kan ikke se hva de 
som har satt fingeravtrykket sitt her tror på, hvor de 
kommer fra, hva foreldrene jobber med, om de er flinke 
i fotball eller ikke. Vi ser bare mange forskjellige finger-
avtrykk. Og ser vi nærmere på avtrykkene, kan vi se at 
alle er forskjellige.
Dette er en fin måte å se hverandre på: som en som 
det bare finnes en av i hele verden og som er helt unik. 
Noen som ikke først og fremst er gutt eller jente, men 
som først og fremst skal få lov til å være seg selv. 

AVSLUTNINGSAKTIVITET
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VEDLEGG TIL AKTIVITET OM KJØNNSROLLER

PASSER BEST OM JENTER 
 
 
 
Være modig

Hoppe på ski

Være forelska

Spille dataspill

Lager drama

Digger VR-briller

Sitte barnevakt

Spille håndball

Bli kjent youtuber

Lett for å gråte

Opptatt av klær

Fortjener å gå på skole

PASSER BEST OM GUTTER

Være modig

Hoppe på ski

Være forelska

Spille dataspill

Lager drama

Digger VR-briller

Sitte barnevakt

Spille håndball

Bli kjent youtuber

Lett for å gråte

Opptatt av klær

Fortjener å gå på skole

PASSER LIKE GODT OM 
BÅDE JENTER OG GUTTER

Være modig

Hoppe på ski

Være forelska

Spille dataspill

Lager drama

Digger VR-briller

Sitte barnevakt

Spille håndball

Bli kjent youtuber

Lett for å gråte

Opptatt av klær

Fortjener å gå på skole


