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   TIL LÆRER FØR FILMEN:  
 
Vilja er ikke som andre feer. Hun 
er en skikkelig rampete og kul 
skogsfe, og er hele 4000 år gammel.  
    
En dag besøker hun byen Kollen-
moen i menneskeverden og treffer 
Alfred - en helt vanlig gutt. De 
blir gode venner og Alfred hjelper 
henne å late som om hun er et 
menneskebarn. Vilja og Alfred 
er veldig forskjellige, likevel blir 
de gode venner som passer på 
hverandre. 
 
Plutselig begynner mystiske ting 
å skje i Kollenmoen. Fugler dør 
og naturen oppfører seg merkelig. 
Samtidig som at hemmelighetsfulle 

voksne lager et mystisk plantemid-
del. Kan det være en sammenheng? 
Vilja og Alfred må sammen løse 
mysteriet - og redde naturen.

Filmen har norsk tale og kan følges 
også av de yngre elevene.  
 
Filmen er i stor grad selvforklar-
ende, men for de yngste elevene 
kan det være fint å rett og slett 
ha snakket om hva ugressmiddel 
er. Mye av filmen handler om et 
firma som lager et middel som 
får alle vakre planter til å gro seg 
store, men som samtidig dreper alt 
ugress.
 
 
 

FAKTA OM FILMEN  
LENGDE:1 t, 30 min
ALDERSGRENSE: 6 +
KLASSETRINN: Filmen kan sees 
av alle elever ved barneskolen, men 
lærerveiledningen er tilpasset   
2., 3., 4. og 5. klassetrinn 
TEMA: Vennskap, det å stå opp for 
seg selv og for andre, annerledes-
het, mot, klima- og miljøspørsmål. 
FAG: Samfunnsfag, KRLE , naturfag
PRODUKSJONSÅR: 2020
REGI: Marja Pyykkös
SPRÅK: Norsk tale (originalt finsk)
OPPRINNELSE: Finland 
 
Det er ikke lagt opp til å bruke 
alle vedlagte oppgaver, velg ut 
det som passer.

Lærerveiledning 
 

2., 3., 4. og 5. klassetrinn 

Her finner du: Kahoot pluss aktivitet som oppsummering av filmen, oppgaver om 
klima og miljø og oppgaver om annerledeshet. 

VILJA, DEN RAMPETE SKOGSFEEN

SIDE 1



KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLAN 

Naturfag, 2. trinn:
- samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste 
valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
- utforske et naturområde i nærmiljøet og 
beskrive hvordan noen organismer er tilpasset 
området og hverandre

Samfunnsfag, 2. trinn: 
- utforske og gi døme på korleis menneska 
påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere 
korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
- presentere og gi døme på rettar barn har i 
Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot 
på desse rettane 
 
Samfunnsfag, 4. trinn:  
- utforske og gi døme på nokre sider ved 
berekraftig utvikling
 
Naturfag, 4. trinn:
- utforske og sammenligne ulike dyre- og  
plantearters tilpasninger til miljø og levesteder 
og drøfte hvorfor noen arter dør ut

KRLE 4. trinn:
- utforske og samtale om etiske sider ved men-
neskers levesett og ressursbruk
 
Naturfag, 7. trinn: 
gjøre rede for betydningen av biologisk 
mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det 
biologiske mangfoldet i nærmiljøet 

ETTER FILMEN  
 
KAHOOT som oppsummering av filmen
Her finner du kahooten: Søk etter Barnefilmfes-
tivalen 2021, Vilja, den rampete skogsfeen, 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 gutten i filmen? 
Strekk ut en fot om du tror det er Mons, strekk 
ut en arm om du tror det er Alfred. 1, 2, 3!
 
- Vilja er en:
Klapp på hodet om du tror hun er en skogsfe, 
klapp på kinnene om du tror hun er en  
sommerfuglfe. 
 
- Alfred pleier å kjøpe dette til barna i gata:
Rist på rumpa om du tror det er tyggegummi. 
Hink om du tror det er brus. 
(Snakk gjerne litt om dette punktet i filmen.)
 
- Mirakulaus lover å fjerne det vonde og styrke 
det gode. Mirakulaus er et vidundermiddel for:
Rist på hodet om du tror det er planter. Nikk på 
hodet om du tror det er fugler.  

- Vilja får i seg litt av Mirakulaus-middelet. 
Dette skjer med henne da:
Snurr en gang rundt om du tror hun fikk mye 
energi og glede. Hopp et hopp om du tror hun 
mistet litt av det som gjorde Vilja til Vilja. 
(Snakk gjerne litt om dette punktet i filmen). 

- Vilja og Alfred drar til Petter på fabrikken for 
å få hjelp. 
Tror du at Petter ville kjempe for det gode, 
klapp en gang i hendene. Tror du at Petter vil 
lure alle, ta en finger på nesa.  

SIDE 2

UTVALG AV TEMATIKK 
 
Filmen tar opp mange tema: Både vennskap,  
det å stå opp for seg selv og for andre,  
annerledeshet, mot og miljøspørsmål er viktige 
tema. I oppgavene i denne lærerveiledningen  
har vi valgt å fokusere på klima og miljø, samt 
annerledeshet. Det er samtidig mange scener i 
filmen som er flotte utgangspunkt for samtaler 
om andre tema også. 



SIDE 3

Forslag til hvordan du kan introdus-
ere oppgaven:  
“Nå skal jeg fortelle litt om noe som 
mange mennesker ønsker å fjerne fra 
naturen. Rekk opp handa når du tror 
du vet svaret, men vent med å si det 
høyt til jeg spør.” 
 
- Det har en kropp som er delt i tre deler. 
- Det har seks bein.  
- Det har antenner.
- Det kan ha vinger. 
- Det har skjelettet, det harde, utenpå 
kroppen sin (vi mennesker har jo 
skjelettet inni kroppen og så det myke 
utenpå).  

En av elevene får svare. Riktig svar er 
insekt. 

Forslag til hva du videre kan si:  
“Insekt er noe som vi mennesker kan 
tenke er litt i veien, som stikker eller 
som vi er redde for. Men insektene er 
viktige i naturen.” 

Kanskje noen av elevene kan fortelle 
om hvorfor insekt er viktige?
Her er noen punkt om du vil supplere 
det som elevene sier: 
- Insekt er superhelter som frakter 
med seg pollen. Når et insekt setter 
seg på en plante for å finne nektar, søt 
drikke, fester pollen fra planten seg 

på insektet. Insektet flyr kanskje til en 
ny plante. Der blander pollen fra den 
første planten seg med pollen fra den 
neste planten – det kalles pollinering. 
Det gjør at planter får blomster eller 
frukt. Vi trenger insekt for å få blom-
ster, frukt og bær.  

- Insekt er viktig mat for andre 
småkryp og dyr. Forsvinner insektene, 
forsvinner også mange dyr. Naturen 
er på en måte bygd opp av mange små 
mursteiner (har du klosser, så bygg 
gjerne klosser oppå hverandre). Det 
er naturlig at noen arter forsvinner. 
Sånn har det alltid vært. (Her kan du 
ta vekk en eller to klosser). Men hvis 
for mange insektarter og dyrearter 
forsvinner samtidig, så roter vi til sys-
temet, da står ikke muren like stødig. 
(Ta ut litt flere klosser). Naturen er 
flink til å forandre seg og å tilpasse 
seg, men akkurat nå driver mennesk-
er og utrydder alt for mange planter, 
insekter, fisker og dyr samtidig. Det er 
ikke bra for noen av oss som bor på 
jordkloden. Insekt er viktige byg-
gesteiner i naturen. 

- Insekt er dessuten viktig mat for 
mange mennesker i verden. I framtid-
en vil kanskje flere av oss også spise 
insekt, det er både miljøvennlig og 
næringsrik mat. 

 
SPØRSMÅL TIL SAMTALE:  
Tror du de som lagde Mirakulaus likte 
insekt? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Tror du de hadde brydd seg om de 
utryddet plante- eller dyrearter? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hva gjorde Alfred og Vilja for å redde 
fuglene?  
Vi kan også gjøre noe for å redde in-
sektene! Visste du at Norge er et land 
med veldig mange humle-arter. Noen 
av dem står i fare for å bli utrydda. 
Hva med å la seg inspirere av Alfred 
og Vilja og bli en som beskytter det 
som kan bli utryddet? Du kan bli 
humla-beskytter! 

FORSLAG TIL PRAKTISK  
OPPGAVE:
Humla liker prestekrager. Det er en 
blomst som vi kan så ute – akkurat nå. 
Lag dere et lite blomsterbed og så 
prestekragefrø. 
Kanskje kan dere lage et lite skilt med 
«alle seksbente velkommen!» eller 
«humlerestaurant» påskrevet? Pass 
på bedet sammen og se på internett 
hva mer dere kan gjøre for å passe på 
humla. 

I filmen har middelet Mirakulaus blitt oppfunnet. Ugressmiddelet kan få roser til å bli rekord-
store og vakrere enn før, mens tornene på rosene forsvinner. Mirakulaus-middelet forstår selv 

hva som er ugress og dreper ugresset, mens blomstene vokser seg store og flotte. 
Middelet skal rett og slett «fjerne det vonde og styrke det gode».

Hva kan skje når mennesker selv prøver å finne ut hva som er nyttig og hva som er unyttig i naturen? 

OPPGAVER MED FOKUS PÅ KLIMA OG MILJØ



Utviklet av Kilane Tekst og Idé for Barnefilmfestivalen, 2021 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE:  
- I filmen var det en person som fikk 
i seg Mirakulaus. Hvem var det? 
- Hva skjedde med Vilja da hun fikk 
i seg middelet? 
- Kunne du se at noe av utseendet 
hennes forandret seg? (Eks: håret var 
ikke lenger bustete og vilt). 
- Vilja ble rolig, høflig og stille, hun 
var enig i alt det de andre sa. Var det 
en god ting? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Petter på fabrikken sier at Miraku-
laus får deg til å bli snill, hyggelig og 
samarbeidsvillig. Han sier at Vilja 
nå blir lydig og at når mennesker får 
Mirakulaus, vil det ikke lenger være 
noen flere gretne, sutrete mennesker. 
Er dette en god ting? Hvorfor/hvor-
for ikke? 

- I filmen vil Petter bestemme både 
over naturen og over menneskene. 
Han vil fjerne alt ugress, alt han ikke 
selv liker i naturen. 
Petter ville også fjerne alt i oss som 
er uenig, sint, uhøflig, merkelig eller 
trassig. Men fjerner du alt det, så 
tar du også bort litt av det som gjør 
oss til den vi er. Hva ville du sagt til 
Petter om du hadde møtt ham? 
 
EKSPERIMENT 
 

Du trenger: Skittles, melk, en stor 
tallerken. 
Slik gjør du: La elevene få plassere 
ut Skittles ytterst på tallerkenen slik 
at det blir en sirkel. Når vi legger ut 
Skittles, kan vi tenke på hva det er 
ved meg selv som gjør meg unik. 
Hell forsiktig i melk i tallerkenen og 
se hvordan fargene flyter sammen og 
lager et fint mønster. Det ville ikke 
blitt like fargerikt og fint om alle var 
helt like!
Samtale: I filmen var det Mirakulaus 
som skulle få Vilja til å slutte med 
alt det merkelige og uryddige. Men 
det gjorde også at Vilja sluttet å være 
seg selv. 
Hva ved Vilja var det Alfred savnet? 

LEK 

Du trenger: To tannkremtuber (First 
Price tannkrem er rimelig!)
Slik gjør du: Ta fram to elever og la 
hver av dem få en tannkremtube. Si 
at det nå er en konkurranse hvor de 
skal se hvem som først klarer å få ut 
all tannkremen av tuben. Når de har 
klart det og dere har kåret en vinner, 
sier du at neste del av konkurransen 
kommer. Nå skal de nemlig se hvem 
som kan være førstemann til å få all 
tannkremen tilbake i tuben igjen. 

Temmelig raskt finner dere ut at det 
er en litt umulig oppgave.
Samtale: Noen ganger kan vi irritere 
oss eller bli sint på det vi selv synes 
er annerledes hos andre. Vi kan 
til og med bli redde for det vi ikke 
forstår. Hvordan behandlet gjengen 
i gata Alfred? Hvorfor er det så fort 
gjort å si eller gjøre noe slemt med 
andre? 

Det er fort gjort å si noe dumt – 
slik som det også var fort gjort å få 
tannkremen ut av tuben. Men når 
det slemme har blitt sagt, så kan det 
være vanskelig å ta tilbake ordene. 
Foreldrene til Alfred måtte si 
unnskyld til Vilja for at de ikke had-
de forstått henne, de hadde syntes 
hun bare var merkelig og uoppdra-
gen. Da svarer Vilja: «Unnskyld, det 
var et fint ord». 
Vi kan også si unnskyld – da kan 
nesten tannkremen på magisk vis 
komme tilbake i tannkremtuben. Og 
så kan vi, neste gang vi merker at vi 
selv eller andre er i ferd med å si noe 
dumt om andre, minne oss selv og 
hverandre på tannkremen. 
- Alfred og Vilja var gode venner. 
Hva kan du fortelle om vennska-
pet? Hadde de noen gode venn-
skaps-tips? 

SIDE 4

Slik vi verner naturen, kan vi også verne hverandre og la andre få lov til å være den de er.  
Her finner du punkt til samtale, en lek og et eksperiment. 

OPPGAVER MED FOKUS PÅ ANNERLEDESHET


