
    
 

 
PROSJEKT BESTEFAR 

 

 
 
En varm film om familie og vennskap. 
 
Endelig sommer! Jonas (11) nekter å tilbringe ferien med mamma og kjedelige tante Anne. 
Han vil heller dra på en etterlengtet ferie til den kule bestefaren sin. De har ikke sett 
hverandre på lenge, men gjenforeningen går ikke helt som planlagt.  
Bestefar Bernard er ikke seg selv. Han virker trist og vil bare løse kryssord. Jonas 
bestemmer seg for å gjøre alt han kan for å få bestefar glad igjen. Sammen med sin nye 
venn Alex legger han en kreativ plan - «Prosjekt bestefar» er i gang! (Barnefilmfestivalen, 
2020) 
 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time og 33 minutter. 
Aldersgrense: 9 år. 
Anbefalt alder: 10 år.  
Klassetrinn: 5. - 7. klasse. 
Tema: Tilhørighet, annerledeshet, ærlighet, ensomhet, sorg, rus, vennskap, familie, lover og 
regler. 
Fag: Norsk og samfunnsfag. 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Martina Sakova 
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Skuespillere: Eliás Vyskocil, Liana Pavlíková, Pavel Nový, Kaya Marie Möller, Szidi Tobias. 
Språk: Tysk tale, slovakisk tale og norsk tekst. 
Opprinnelse: Tyskland og Slovakia. 
Orginaltittel: Summer Rebels 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har tysk og slovakisk tale, men norske undertekster. Kompetansemålene er 
hentet fra nye læreplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020.  
 
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  

Norsk 
● Reflektere etisk over hvordan eleven fremstiller seg selv og andre i digitale medier. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping. 

Samfunnsfag 
● Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis 

desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der. 
● Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn 

kan handtere konfliktar. 
● Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, 

og reflektere over konsekvensar av å bryte dei. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Bærekraftig samfunn, identitetsutvikling og fellesskap. 

KRLE 
● Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til 

hverdags- og samfunnsutfordringer. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Etisk refleksjon, kunne ta andres perspektiv. 
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Tverrfaglige tema 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med både det tverrfaglige temaet 
folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap.  
 
Temaer som tilhørighet, annerledeshet, ærlighet, ensomhet, sorg, rus og vennskap er 
sentrale i denne filmen. Relasjonen mellom Jonas og bestefar gir oss et innblikk i hvordan 
tilhørighet kan påvirke vår samhandling med andre. Jonas og Alex må håndtere 
konsekvensene og konfliktene som oppstår når de bryter lovene og reglene. 
 

Oppgaver til filmen 

Familie og vennskap 
1. Hvorfor har ikke mamma og bestefar kontakt lenger? 
2. Hva skjedde med pappa? 
3. Beskriv det første møtet mellom Jonas og Alex. Hvordan oppfører de seg mot 

hverandre? 
4. Jonas og Alex føler seg annerledes, og noen ganger føler de at de ikke passer helt 

inn noen steder. Hva kan være grunnen til det? 
5. Hva skjer når Jonas og bestefar møter på de voksne som jobber på toget? 
6. Nevn noen hendelser hvor Jonas krangler med bestefar og Alex. Hvordan blir de 

venner igjen? 
7. Jonas utgir seg for å være mamma og bestefar på internett. Hva synes du om det? 

“Den blå båten” 
Den blå båten er stadig et tema i denne filmen.  

1. Hvorfor er den blå båten så viktig for Jonas? 
2. Bestefar prøver stadig å unngå å snakke om båten og lyver om at han har gitt den 

bort. Hvorfor det? 
3. Hva gjør Jonas og Alex for å samle inn penger til en ny båt? Kunne de løst det på en 

bedre måte, eventuelt hvordan? 
4. Beskriv hva som skjer når Jonas og bestefar er på båttur.  

Karakterene i filmen 

Jonas 
Jonas er en tøff gutt med sterke meninger og ønsker. 

1. Beskriv Jonas med tre ord. 
2. Hvorfor er det så viktig for Jonas å reise til bestefar? 
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3. Hvordan tror du Jonas er som storebror? 
4. Jonas er vegetarianer. Hvorfor tror du han er det? 
5. Hvordan reagerer Jonas når han oppdager at bestefar har løyet til ham? Hvordan tror 

du det får han til å føle seg? 

Bestefar 
1. Hvordan reagerer bestefar når Jonas spør han om pensjonisttilværelsen? 
2. Tror du bestefar tok telefonen til Jonas da den ringte på toget? 
3. Hvordan ser det ut inne i leiligheten til bestefar? 
4. Hvordan tror du bestefar har det inni seg? 
5. Hva skjer når bestefar plutselig ikke åpner døren? 
6. Hva tror du bestefar jobbet med før? 
7. Jonas prøver å gjøre bestefar kul før blind daten. Hvilken stil passer best til bestefar? 
8. Bestefar sier at bilen hans ikke virker lengre. Hvorfor tror du han sier det? 

Alex 
1. Hva var ditt førsteinntrykk av Alex? 
2. Hva er det Alex sparer til? 
3. Jonas og Alex blir fort venner. Hva gjør Alex til en god venn? 

Skriveoppgaver 

1. Skriv om din opplevelse av filmen. 
a. Likte du denne filmen? Hva likte du godt, og hva likte du dårlig? 
b. Hvilke følelser fikk du av å se denne filmen? Var det noen scener som gjorder 

deg glad, trist, redd? 
c. Hvorfor tror du de som har lagd denne filmen hadde lyst til å lage den? 

2. Hvordan tror du det går videre med Jonas og bestefar?  
a. Skriv en fortelling fra et år frem i tid. Har bestefar fått seg en kjæreste? 

Besøker Jonas bestefar i sommerferien igjen? Er Jonas og Alex fremdeles 
venner? Hvordan går det med blomsterbutikken? 

3. Skriv et brev til pappa 
a. Sett deg inn i Jonas sin situasjon. Skriv et brev, e-post, melding eller lignende 

fra Jonas til pappa. Hva tror du Jonas ville skrevet til pappaen sin?  

Aktiviteter for klassen 

Tegn ditt beste sommerminne 
1. Jonas drømmer om sommere hos bestefar hvor de er ute med båten, fisker og koser 

seg. Lukk øynene og tenk tilbake på ditt beste sommerminne. Tegn en tegning av 
minnet ditt.  
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Diskuter disse påstandene: 
1. Jenter er pyser. 
2. Når man dør kommer man til himmelen. 
3. Byen tilhører innbyggerne, derfor kan man gjøre hva man vil i byen. 
4. Det er greit å stjele når det er for en god sak. 
5. Det er greit å utgi seg for å være noen andre på internett. 
6. Det går ann å bli mobbet selv om man er gammel. 
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