
   
 

 
NEEDLE PARK BABY 

 

 
 

Sterk og brutal film om å vokse opp med en heroinavhengig mor.  
 

 
Mia er en elleve år gammel jente som bor i Zürich. Moren hennes er heroinavhengig, men når 
de flytter til en mindre by virker det som at ting kan snu, og hun klarer å holde seg rusfri en 
periode.  
 
Gleden er kortvarig, for da moren treffer en gammel venn tar det ikke lang tid før hun havner på 
kjøret igjen. Mia sliter med å passe inn i klassen, samtidig som hun bruker fritiden sin på å ta 
vare på sin narkomane mor. Hva skal til for at det skal gå bra til slutt for Mia? (Norgesfilm AS, 
2021). 
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Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 38 minutter  
Aldersgrense: 12 år 
Anbefalt alder: 12 år 
Klassetrinn: Ungdomstrinn og VGS 
Tema: Oppvekst, omsorgssvikt, rus, identitet, relasjoner 
Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Pierre Monnard 
Skuespillere: Sarah Spale, Luna Mwezi, Jerry Hoffmann, Anouk Petri 
Språk: Tysk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Sveits 
Originaltittel: Platzspitzbaby 
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. Merk at læreplanene for 10. trinn først 
gjelder fra skolestart 2021. 
 
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 
● Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for 

ulike formål tilpasset mottaker og medium 
● 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, 
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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. 
● Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike 

fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar. 

● Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan 
ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt. 

● vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard 
og livskvalitet. 

 
 

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 
● 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 
● Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon 
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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, 
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 for arbeid med både det tverrfaglige temaet 
folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap.  
 
Temaer som oppvekst, omsorgssvikt, rus, identitet, relasjoner er sentrale i denne filmen. Filmen 
viser på et svært brutalt vis hvordan et hjem kan være når de voksne ikke mestrer livet, eller 
evner å ta seg sammen for barnas skyld. Den viser hvordan et barn kan bli påvirket av å måtte 
opptre som voksenperson i barndommen, og ikke ha trygge rammer og relasjoner rundt seg.  
 
Filmen viser også hvordan rus kan påvirke mennesker på et samfunnsnivå, med tanke på 
historien om “Needle Park” i Zürich, og nedstengingens ettervirkninger i landet.  
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Oppgaver til filmen 

Karakterene i filmen 
1. Hva kjennetegner Mia som person? 
2. Hvordan vil du beskrive Mias mor? 
3. Kan du komme på noe Mia finner trøst i når hun er lei seg?  
4. Hvordan tror du Mia trives i klasserommet?  
5. Hvordan er vennene til Mia? 

 

Kreativ skriving 
Skriv en av følgende oppgaver: 

1. Mia finner trøst i blant annet musikk og hunden sin. Moren hennes finner trøst i rus. Hva 
finner du trøst i når ting er tungt? Fortell!  

2. Lat som at du er Mia og vil skrive et brev til moren din etter filmens slutt. Hva ville du ha 
sagt?  

3. Se for deg at moren til Mia klarte å forbli rusfri i begynnelsen av filmen. Hvordan vil en 
vanlig dag hjemme hos dem se ut når hun ikke ruser seg?  

 
 

Aktiviteter i klasserommet 
 

● Les barnekonvensjonen i kortversjon hos Redd Barna her: 
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon 

○ Hvilke av disse rettighetene kan det sies at Mia ikke har? Diskuter i klasserommet. 
 

● Diskuter følgende spørsmål med sidemannen: 
○ Hvorfor tror du ikke Mia ville flytte fra sin mor tidligere? 
○ Hvorfor tror du Mia ville at moren skulle lære henne å rulle en joint, når hun alltid 

hadde takket nei til å prøve det med vennene sine før?  
○ Hvorfor tror du Mias venninne Lola plutselig var i narkoreiret der moren til Mia pleier 

å vanke?  
○ Hva tror du norske myndigheter hadde gjort dersom de så at en 11 år gammel jente 

bodde med en narkoman mor, og nettopp var vitne til en overdose?  
 

● Kahoot - hva tror du Mia følte i ulike situasjoner? 
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