
                                 
 

 

 

FILM FRA NORD – JUNIOR  

 Filmstudieark for 2.-4. trinn  
   Forfatter: Nina Mathisen  

 

 

 
 

 

SKOLEN VED HAVET 
Regi: Solveig Melkeraaen 
Produsent: Ingvil Giske  
 

Produksjonsselskap: Medieoperatørene  
Spilletid: 29 min 

 
Hva skjer når skolen blir lagt ned? 
 
Thorvin og Tilde går i første klasse på Strengelvåg skole, men nå skal skolen legges ned. Tilde 
får vondt i magen når hun tenker på nedleggelsen og Thorvin lurer på hva som skal skje med 
lekekjøkkenet. Skolen ved havet skildrer sentraliseringsdebatten sett gjennom barns blikk. 
 
Å snakke om:  

- Hvordan var din første skoledag?  
- Hva tenker du om din skole plutselig skulle bli stengt?  
- Hvorfor blir skolen i filmen stengt?  
- Hvordan reagerer de voksne?  
- Hvordan reagerer ungene?  



                                 
 

 

 

 

 
 

DET STORA ÖVERFLÖDET 
Regi: Magnus Fredriksson 
Original tittel: Iso ylimäärä 
 

Land: Sverige  
Spilletid: 14 min 

 
Pää og Nif skylles bort i et gedigent regnvær, og farer nedover elva og ut på havet. På veien 
møter de masse søppel, men også forskjellige figurer som hjelper dem.  
 
En animasjonsfilm som tar oss med på et vått og spennende eventyr, og viser hvor viktig det 
er at vi tar vare på jorda vår! 
 
Oppgaver:  

- Hva kan vi gjøre for at Pää og Nif ikke møter så mye søppel på sin ferd?  
- Gå på oppdagelsesferd i nærområde – finner dere mye søppel?  
- Mye av det vi kaster i søpla løpet av en dag, kan faktisk være ganske fint om man 

bruker det på et annet vis enn å ha det i søppelposen! Bruk noe av søpla dere finner 
til å lage spennende kunst.  

 



                                 
 

 

 

URSA - NORDLYSETS SANG 
Regi, produksjon og manus: Natalia Malykhina 
Land: Norge  
 

Produksjonsselskap: Ulvenfilm AS   
Spilletid: 9 min 

 
I denne filmen møter vi en liten isbjørnunge som er helt alene i Arktis. Han hører en 
fortryllende stemme i det fjerne, som både høres ut som vinden som blåser, men og som 
mammaen hans sin vuggesang. Ursa tiltrekkes mot den vakre sangen, og vil så gjerne 
komme til mammaen sin. Så den lille isbjørnen går gjennom snøstorm, iskald tundra og 
skarpe isrygger i håp om å finne sin mor. På vegen får han hjelp av både nordlyset og andre 
polare dyr.  
 
Å snakke om:  

- Har du noen ganger kommet bort fra foreldrene dine? Hvordan føltes det? Hvordan 
tror dere Ursa har det i starten av filmen?  

- Del dere inn i grupper, og si noe om alle de dyrene Ursa møter på sin ferd: reinsdyret, 
hvalrossen, sel, snøugla, hval og om isbjørnen. Noen av dere kan kanskje også si noe 
om nordlyset, som vi ser mye av i filmen? 

- Mot slutten, hvor Ursa er nær ved å druke – hva har skjedd med isflakene?  
- Se opp mot himmelen en dag det er klart – klarer dere å finne de forskjellige 

stjernetegnene?  
Les mer her: 
https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=817842&within_tid=720420 

  

https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=817842&within_tid=720420


                                 
 

 

 

 
NORDLYS/GOEKSEGH 

Regi og manus: Oskar Õstergren Njajta 
Land: Sverige  
 

Produksjonsselskap: Bautafilm AB   
Spilletid: 7 min 

Søsknene Brãjhta og Aanta må hjelpe til med å passe reinsdyrene nå betefaren bli uvel. Før 
de drar ut får de streng beskjed om å ikke terge nordlyset, men det er ikke så lett å alltid 
følge gode råd. På den klare natten blir det fort kaldt, og for både å holde varmen og 
skremme bort ulvene legger de ekstre mye ved på bålet.  
 
Å snakke om:  

- Har du gjort noe som dere har fått beskjed om at dere ikke skulle gjøre? Hvordan gikk 
det?  

- Se her fra Kråkeklubben om nordlyset:  
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17200&page=search&q=nordlys 

- Lag egne nordlystegninger  
- I filmen snakkes språket meänkieli, som er ett av fem minoritetsspråk i Sverige. Hva 

er en minoritet? Har vi noen minoriteter i Norge?  
 
 
 

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17200&page=search&q=nordlys

