
EDEN

En film om identitet, vennskap, kjærlighet og om å tilpasse seg andres verdier.

En gruppe ungdommer drar på en ukes konfirmasjonsleir midt på den vakre sommeren. Aliisa,
den smarte, selvsikre ikke-troende. Jenna, den pene og populære. Og Panu, han litt beskjeden.
Gjennom uken blir opplevelsene deres påvirket av den nye, unge presten Tiina (Norgesfilm AS,
2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 32 min
Aldersgrense: 9 år
Anbefalt alder: 12 år
Klassetrinn: Ungdomstrinnet
Tema: Identitet, livssyn, seksualitet, toleranse/respekt
Fag: KRLE, Norsk
Produksjonsår: 2020
Regi: Ulla Heikkilä
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Skuespillere: Linnea Skog, Bruno Baer, Amos Brotherus, Satu Tuuli Karhu, Tommi Korpela,
Aamu Milonoff, Irina Pulkka.
Språk: Finsk tale, engelsk tekst
Opprinnelse: Finland
Originaltittel: Eden
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne filmen har fisnk tale og engelske undertekster. Kompetansemålene er hentet fra nye
lærerplaner 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 fra læreplanen

KRLE
● utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og

livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
● gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre

religioner og livssyn
● utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
● reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig

og globalt samfunn

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
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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.

Norsk
● bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner

og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
● 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,
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.

Tverrfaglige tema

Filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med både det tverrfaglige temaet Folkehelse
og livsmestring, og Demokrati og medborgerskap. Filmen er innom mange eksistensielle
spørsmål rundt blant annet identitet, seksualitet og tro. Filmen kan bidra til diskusjon/dialog i
klassen, og til øvelse i å sette seg inn i andres perspektiv. Filmen har mange hovedkarakterer
med hver sine synspunkt, som må håndtere utfordrende opplevelser og spørsmål.
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Oppgaver til filmen
1. Hvordan var det å se denne filmen?
2. På båtturen over til sommerleiren ser man mange forskjellige gjenger. Hvilke tanker og

forventninger tror du de har?
3. Utslettet på øynene til Ella forsvinner dagen etter hun blir døpt. Ella mener det er et

mirakel. Strømmen går under rollespillet. Aliisa spør om det er et tegn fra Gud. Hva er
forskjell på religion og overtro?

4. Når går man fra å være en ungdom til å bli en voksen? Er det noe spesielt man må ha
opplevd før man er ordentlig voksen mener du?

5. Hvorfor tror du filmen heter Eden? Hvilke assosiasjoner gir det deg?
6. Opplever du press fra venner eller familie i valg av hvem du skal være eller hva du skal

tro på?
7. Hva tror du er grunnen til at religion er så viktig for mange?
8. Hvorfor tror du regissøren til denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne

historien?
9. Hvilke ulike følelser ga filmen deg, og hvorfor?
10. Var det en spesiell scene du likte ekstra godt? Hva gjorde denne scenen så bra?
11. Ungdommene har ulike grunner for hvorfor de er på konfirmasjonsleiren. Hvilke

forskjellige grunner har de? Skal/har du konfirmert deg? Hvorfor/hvorfor ikke?
12. Under en av undervisningstimene blir ungdommene bedt om å tenke på noe usynlig de

tror på. Fikk denne scenen deg til å tenke på noe du tror på?
13. Hvilket inntrykk får du av sommerleiren? Hvordan tror du det er å delta der? Har du

vært/ønsker å delta nå noe lignende?
14. Kjenner du til andre religiøse samfunn hvor de praktiserer konfirmasjon, eller noe

tilsvarende?
15. Hva er en bra rollemodell?
16. Det gamle skuret blir gjort om til en kirke. Aliisa lurer på hvorfor man må ha et eget rom.

Hvorfor er ikke tankene og følelsene våre nok? Hva mener du?
17. Mot slutten av filmen gjennomfører ungdommene “veien til forsoning”. Gjør research og

lær mer om dette. Hva er hensikten til dette ritualet?
18. Hvordan tror du det går videre med ungdommene etter konfirmasjonen?

Karakterene i filmen

Aliisa
1. Aliisa drar på konfirmasjonsleir for å gjøre bestemor fornøyd. Aliisa kaller bestemor en

hykler. Hva mener hun med det?
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2. Aliisa har mange gode spørsmål når det kommer til tro. Var det noen av spørsmålene
hennes du bet deg merke i? Var du enig/uenig? Hvilke tanker har du rundt spørsmålet?

3. Aliisa blir litt betatt av Ilmani. Hva er det med ham som hun liker så godt tror du?
4. I slutten av filmen ser vi at Aliisa er en av ungdommene som blir konfirmert. Hvorfor tror

du hun bestemte seg for å gjøre det?

Jenna
1. Hvilket førsteinntrykk får du av Jenna?
2. I tenårene prøver man seg kanskje frem med ulike væremåter. Man oppfører seg

annerledes ut i fra hvem man er sammen med, venner, familie, fremmede. Hvilke måter
oppfører Jenna seg? Hvordan forandrer hun seg gjennom filmen?

3. Jenna sniker seg ut på natten for å treffe kjæresten sin. “Alle later som at de har det gøy
her”, sier Jenna. Hva tror du hun mener med det?

4. Jenna facetimer med moren sin etter at hun blir tatt for røyking. Moren spør henne: “Kan
du ikke gjøre noe uten å skape problemer?”. Hva tenker du om den kommentaren?
Hvordan tror du det får Jenna til å føle seg? Kunne moren hennes håndtert situasjonen
på en annen måte?

5. Jenna sitter alene i et tre og ser på alle de andre ta gruppebilde. Hva tror du Jenna føler
i denne scenen? Hva tenker hun på?

6. Hvordan utvikler vennskapet seg mellom Jenna og de to venninnene hennes?

Panu
1. Hvordan tror du Panu har det?
2. Panu får kjapt kontakt med en annen gutt, Sampo. Nevn noen eksempler fra filmen der

relasjonen deres utvikles.
3. Hva eller hvem hjelper Panu når han trenger hjelp/råd/trøst?
4. Hvilke råd ville du gitt Panu?
5. Hvorfor er larven viktig for Panu?
6. Hvordan forandrer Panu seg gjennom filmen?

Tiina
1. Tiina er den ferskeste og yngste leirlederen, men også den mest tradisjonelle. Hva

tenker du om det?
2. Hvorfor tror du flaggseremoni er viktig for Tiina?
3. Tiina oppdager at Jenna røyker i skjul, og kjefter på henne. Hva tenker du om dette når

vi får vite at Tiina selv røyker?
4. Tiina sier unnskyld til Jenna for at hun prøvde å overtale henne til å tilstå for brannen i

kirken, men kunne Tiina håndtert denne situasjonen på en annen måte fra start?
5. Hva tror du er Tiinas mål med å være leirleder? Hva ønsker hun å oppnå?
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Skriveoppgaver
1. Velg en scene fra filmen. Beskriv kort hva som skjer i scenen og lag et tilhørende dikt til

den.
2. Velg en av karakterene i filmen. Skriv en dagboktekst fra en av dagene på sommerleiren

fra deres synspunkt. Få med tanker, følelser, meninger.

Aktiviteter for klassen
1. Kahoot
2. Identitet. Reflekter over din egen identitet. Hva er viktig for din identitet? Hvordan

uttrykker du din identitet? Er tro viktig for hvem man er? Skriv opp 5 punkter om din
identitet, gå rundt og se hva de andre elvene har skrevet opp. Finner du noen du har
noe tilfelles med? Diskuter i klassen: Hvor forskjellige er dere? Hvilke punkter ved
identiteten vår blir vi født med, og hvilke velger vi selv?

3. Skriv ned en påstand. Lærer samler inn alle påstandene og leser opp en og en. Elevene
tar standpunkt til påstanden ved å bevege seg i rommet. Helt til venstre i rommet = enig.
Helt til høyre = uenig. Forsøk å starte en rolig og kontrollert diskusjon dersom det er stor
spredning i meninger.

4. Avspenningsøvelse - Ligg på gulvet slik som de gjør i filmen. Lukk øynene, pust dypt inn
og ut. Lærer ber elevene fokusere på ulike kroppsdeler. Ikke fokuser på tanker, bare på
pusten din.
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