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VINSKI JA NÄKYMÄTTÖMYYSPULVERI 
(VINSKI OG USYNLIGHETSPULVERET) 

 

 

ET FIMSTUDIEARK UTARBEIDET AV LÆRERSTUDENTER FRA UiA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OM FILMEN 

 
Originaltittel: Vinski ja näkymättömyyspulveri 

Språk: Finsk 

Undertekster: Engelsk 

Varighet: 1t 25min 

Utgivelsesdato: 22/12 - 2021 i Finland. 

Produsent: Snapper Films 

Aldersgrense: 7 år 

Målgruppe: 6 - 10 år 

Sjanger: Komedie, familie, fantasy 

Regi: Juha Woulijoki, Jari Olavi Rantala, Mauro Ahola 

Medvirkende: Kuura Rossi (Vinski), Mikko Leppilampi (Antero), Pirjo Heikkilä 

(Krista), Martti Suosalo (Apotekeren). 
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Filmen er basert på den finske forfatteren 

Simo Puupponens barnebok Koko kaupungin 

Vinski (Hele byens Vinski). Boka er første bok 

i Vinski-serien, som ble skrevet på 1950-

tallet. Koko kaupungin Vinski handler om en 

gutt som kjøper et usynlighetspulver på 

apoteket og gjør alle slags gode gjerninger når 

han er usynlig. Boka ble først filmatisert i 

1969, mens oppfølgeren Vinski ja Vinsentti ble 

utgitt på film i 1970.  

 

HANDLING 

Vinski bor sammen med moren sin i en liten finsk by som er 

rammet av en voldsom tyveribølge. En dag møter Vinski en 

gammel apoteker som introduserer ham for et magisk 

usynlighetspulver, og Vinski tar på seg rollen som superhelt for å 

bekjempe byens kriminelle. Livet som superhelt byr på flere 

utfordringer, spesielt da han etter hvert oppdager at morens nye 

kjæreste er tyvenes mesterhjerne. 
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Til LÆREREN 

Dette er en film som passer for de yngre elevgruppene, fra 1. – 

4. klasse. Denne spillefilmen er en spenningsfilm som ikke har 

noen klar pedagogisk hensikt, men som fremdeles kan være god 

å analysere og jobbe med i en klasse, da den er spennende og 

kan brukes i forbindelse med forebygging av mobbing. Filmen 

kan også være god som inspirasjon for elevene til å skrive sine 

egne fiktive fortellinger, ved å utforske egne kreative 

skriveferdigheter. Oppgavene knyttet til denne filmen kan 

gjøres både individuelt og gruppevis. Det blir opp til deg som 

lærer å tilpasse opplegget og vurdere hva som fungerer best i 

din klasse, samt i hvilke fag du ønsker å bruke dette. Vi har 

laget oppgaver som kan knyttes til flere kompetansemål fra 

læreplanverket.  

 

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING 

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer 

som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at 

elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og 

praktiske utfordringer på en best mulig måte. 

I sammenheng med filmstudiearket vil dette kunne knyttes til temaet 

mobbing og det å skape et godt klassemiljø.  
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RELEVANTE KOMPETANSEMÅL: 

Norsk 7. trinn 

Utforske og beskrive samspillet mellom 

skrift, bilder og andre uttrykksformer 

og lage egne sammensatte tekster.  

 

Norsk 4. trinn 

- Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og 

hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner 

- Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur 

- Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke 

språket på kreative måter 

- Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, 

bevegelse og andre kreative uttrykk 

 

OPPLÆRINGSLOVEN: 

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 

trivsel og læring. 

§ 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, 

diskriminering og trakassering. 

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å 

arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. 
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Samfunnsfag 4. trinn 

Samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til 

andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive 

løysingar. 

 

K&H 4. trinn 

Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske 

muligheter, gjøre valg og lage egne produkter. 

Fra grunnleggende ferdigheter: Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å 

kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser. 

Det innebærer å bruke fagbegreper i dialog, samtaler og muntlige presentasjoner. 

 

K&H 7. Trinn 

bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og 

produkter 
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OPPGAVER ETTER FILMEN 

1. Beskriv kort hva du mener at filmen handler om. Var det noe 

spesielt i filmens fortelling som du la ekstra godt merke til?  

2. Hvordan er Vinski som person? Beskriv. 

3. Hvilken superkraft får Vinski i filmen? 

4. Kan du se en sammenheng mellom superkraften Vinski får og 

hvordan han har det ellers i livet?  

5. Hva synes du om moren til Vinski? 

6. Hvordan synes du Antero (hovedskurken) blir framstilt i filmen? 

o Hva synes du om skurkene i filmen? Er de bare slemme? Eller 

finner du også eksempler på at de gjør ting som er bra? 

7. I filmer møter vi ofte på “typer”. Kan du gi eksempler på noen i 

denne filmen? 

8. I filmen blir Vinski mobbet av noen medelever, og han virker ganske 

ensom. Hvordan tror du det påvirker Vinski? 

9. Hva kan dere elever gjøre for at mobbing ikke skjer på skolen? Hva 

tenker du at “Et trygt og godt skolemiljø” vil si? 

10. Hva sitter du igjen med etter å ha sett filmen? Fortell / beskriv til 

en medelev 

11. Samtale i grupper eller i klassen:  

o Beskriv noen virkemidler filmskaperne bruker for å bygge 

spenning, frykt, glede og andre følelser hos seeren. Det kan 

være alt fra lyd/musikk til fargebruk og kameravinkler.  
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PRAKTISKE OPPGAVER (I grupper eller individuelt) 

 

1. Skriv et handlingsreferat av filmen 

2. Skriveoppgave: Skriv en fortelling der du bruker inspirasjon fra 

filmen. I fortellingen din kan hovedkarakteren få en superkraft, 

eller finne en magisk gjenstand som gir magiske evner. Vær 

kreativ! 

o Alternativ oppgave: Skriv en superhelt-fortelling om en 

klassekamerat i gruppa di - Fortell denne til gruppa etterpå.  

3. Hvordan er DU som superhelt? Hvordan ser du ut og hvilke 

egenskaper har du? Lag en tegning. 

4. Lag en tegneserie av fortellingen din på minst 8 ruter. Etterpå skal 

du forsøke å gjenfortelle handlingen til gruppen din ved å se til 

tegneserien.  

o Her kan det velges mellom å lage tegneserie på papir, eller 

digitalt. Digital tegneserie kan skapes på f.eks. Creaza, Paint 

eller PowerPoint). 
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