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Spielzeugland 

Fag:  Tysk 
Målgruppe:  8.-9. klasse 

ARD, 2009, 15 min. 

Kortfilmen bringer nazismens uhyrligheder ind under huden på tilskueren ved at lade begivenhederne blive 
set fra et barns naive og uskyldige synsvinkel. 

    

Billederne er fra tv-udsendelsen. 

Kort handlingsresumé: 
1942 i Nazityskland: Drengen Heinrich Meissner er et tysk barn, der knytter et nært venskab med den 
jødiske nabodreng, David Silberstein. Da deportationen af familien er nært forestående, bilder Heinrichs 
mor sin søn ind, at hans ven rejser med sin familie til "Legetøjsland". Heinrich beslutter at følge sin ven 
dertil. Panisk leder den fortvivlede mor overalt. Hun når hen til banegården, hvor to SS-folk hjælper hende 
med at lede efter drengen. Pludselig står de foran togvognen i hvilken familien Silberstein er stuvet ind. 
Heinrich finder hun ikke, kun David ser på hende med sine store øjne.  

Themen: 
Holocaust/Judenverfolgungen, Nazi-Deutschland, der 2. Weltkrieg, das Wissen der Deutschen über 
Judentransporte. 

 
 

Fælles Mål 
Udpluk af slutmål for faget tysk efter 9. klasse, der er lagt hovedvægt på i denne vejledning: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at: 

Kommunikative færdigheder  

 forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner  

 deltage i samtale om centrale og nære emner  

 redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på 
baggrund af lyd og billeder   

 udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner 
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Sprog og sprogbrug  

 udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner  

 anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk  

 anvende relevante lytte- og læsestrategier  

 anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse 

 

Sprogtilegnelse  

 udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af 
internettet  

 anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, 
informationssøgning og i forbindelse med netværk  

 vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det 
sproglige udtryk  

 vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser  

 anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol 

 

Kultur- og samfundsforhold  

 anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i 
tysktalende lande 

 vise forståelse for andres levevis og deres kulturer 

 

Ideer til undervisningen 
 

Vor dem Sehen 

 Tag eventuelt før kortfilmen en fælles snak med eleverne på klassen om, hvad de ved om behandlingen 
af jøderne i Tyskland og i de tyskbesatte områder i tiden fra 1933 til 1945 

 Tag en snak om deres kendskab til filmiske virkemidler som flash back, krydsklip, anslag m.v. 

 Lav en individuel og senere fælles brainstorm på tavle eller IWB med tyske ord og udtryk til overskriften 
Juden und der 2. Weltkrieg 

 

Während des Sehens 

 Se fælles på klassen de første 9 minutter og 15 sekunder (09:15) af filmen og stop filmen der, hvor 
moren (Marianne) kigger ind i togvognen, men endnu ikke har erkendt, at drengen med det bortvendte 
ansigt er David og ikke Heinrich. 

 Parvis eller gerne i CL-grupper, hvor hver elev har fået udstukket bestemte opgaver (se i Cooperative 
Learning af Spencer Kagan), nedskrives overskrifter. Evt. således: 
a) 2-3 overskrifter til Was passiert jetzt?  
b) 6-7 overskrifter til Was ist schon passiert?  

Det er vigtigt, at eleverne er helt på det rene med, at der er brugt flash back, og at der krydsklippes 
mellem scener, der foregår i nuet (denne morgen, hvor Marianne opdager, at Heinrich er flygtet, og 
hun løber efter ham til banegården), og scener, der foregår i en nær fortid i forhold til denne morgen 
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(drengene spiller klaver i familien Silbersteins lejlighed; Marianne fortæller Heinrich om Spielzeugland; 
Heinrich møder hr. Silberstein på trappen; Marianne opdager Heinrichs pakkede kuffert og flugtplaner; 
Heinrich og David taler ved vinduet; Heinrich løber efter familien Silberstein tidligt om morgenen for at 
komme med til Spielzeugland). 

 Se fælles på klassen de næste 15 sekunder af filmen og stop filmen, før det bliver klart, at Heinrich ikke 
er kommet med i lastbilen til banegården (cirka 09:30). Eleverne kan se, at det er David, der står i 
togvognen, så lad eleverne give deres bud på følgende spørgsmål: 
a)  Wo ist Heinrich? 
b) Wie reagiert wohl Marianne, wenn sie entdeckt, dass der Junge im   Güterwagen nicht Heinrich ist, 

sondern David? 

Filmen ”snyder”, for den er klippet således, at vi som tilskuere ved, at Heinrich ikke er kommet med lastbilen 
til banegården, da vi ser Marianne (som til gengæld ikke med sikkerhed kan vide, hvor Heinrich er) tage sin 
beslutning foran den åbne skydedør til togvognen. Hvordan ville det ændre vores opfattelse af filmen, hvis 
de to scener var byttet rundt, og vi som tilskuere lige som Marianne heller ikke med sikkerhed kan vide, om 
Heinrich måske er i en af togvognene, da hun træffer sin beslutning? (scenen fra 09:35 til 10:05 og scenen 
fra 10:05 til 11:10). 

 

Nach dem Sehen 

 Se fælles på klassen resten af filmen og lad eleverne i samme grupper diskutere og notere fælles korte 
skriftlige svar (hovedsætninger) på følgende spørgsmål:  

(Kortfilmen er streamet, så den kan ses via lærerens lokale CFU. Man skal skrive titlen 
”Spielzeugland” i CFU’s søgebase, og når posten er fundet frem, klikker man på billedikonet ude til 
højre og logger sig ind (det kræver Plus-abonnement). I søgebasen kan man også (hvis man har Plus-
abonnement) for 10 kroner købe et DVD-eksemplar af ”Spielzeugland: dvd med pædagogisk 
vejledning”, hvor der ved hjælp af en menu er mulighed for at vælge de enkelte scener, som er nævnt 
oven for i vejledningen her) 

1. Warum lässt der Regisseur den SS-Obersturmführer ”Ein Augenblick noch” sagen, als Marianne 
David vom Güterwagen herunterheben will? (10:20). 

2. Der SS-Obersturmführer sagt zu Heinrich (glaubt er, es ist aber in Wirklichkeit David): ”Wir 
brauchen dich noch”. Was meint er wohl damit? (10:45) 

3. Warum tun die beiden Jungs so als ob sie auf den Tisch Klavier spielen? 

4. Warum sehen wir am Ende vier alte Hände, die Klavier spielen? (11:40). 

5.  Wer sind wohl die Leute auf die Fotos, die wir ganz am Ende des Films sehen? (12:00). 

6.  Was ist wohl aus Heinrichs Vater geworden? (02:45). 

7. Finde Beispiele dafür, dass die Erwachsenen versuchen Heinrich einzubilden, dass alles nur ein 
Abenteuer sei. Und sprecht darüber, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. 

8. Welche Rolle spielen die Puppen und die Teddybären im Film? 

9. Wie findet ihr den Film und warum? 
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Efterfølgende kan man sammensætte nye grupper, således at der er repræsentanter fra alle grupper, der 
på skift fremsætter deres gruppes svar på spørgsmålene. Formålet er både at kunne fremlægge og sætte 
ord på sin egen gruppes svar samt lytte til de andres svar. 

Rund af med en fælles snak på klassen. Lad f.eks. de nye grupper fremlægge de svar, der var uenighed om. 

 

Projektopgaveforslag 

Filmens mange temaer og lag kan afslutningsvis afrundes med en miniprojektopgave af ca. 5 minutters 
varighed. Brug gerne de digitale medier til sådanne fremlæggelser. Se evt. de forslag der er til programmer 
og tjenester på vores hjemmeside og find idéer her. 
http://www2.viauc.dk/cfu/fag/tysk/it/Sider/Gratisprogrammerogtjenestertilfremmedsprog.aspx 

Idéer til emner: 

 Holocaust 

 Schicksal der dänischen Juden 

 Wirkungsmittel in einer oder in mehreren Szenen des Films (Stimmen, Geräusche, Musik etc.), die die 
Eindrücke verstärken 

 Anna Frank 

 Konzentrationslager - Vernichtungslager 

 Andere Minoritätsgruppen, die von den Nazisten schlecht behandelt wurden 

 

Supplerende Materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 

Forslagene herunder er både tænkt som supplement og som forslag til at arbejde videre med genren film 
og kortfilm i tyskundervisningen inden for beslægtede temaer. 

 Ungdomsfilmen Leroy ,der omhandler universelle temaer og desuden giver eleverne et godt kendskab  
til Tysklands samfundsforhold og historie. Filmen er samtidig både sjov og meget underholdende. Den 
kan på flere CFU´er lånes som mediepakke med bog indeholdende opgaver eller som fire tv 
udsendelser, der kan hentes under www.cfufilmogtv.dk  under tysk. 

 Kortfilmen Schwarzfahrer, ligeledes en mediepakke. Bogen har tekst både på dansk og tysk og lægger 
op til tværfagligt samarbejde. Den tyske tekst har primært opgaver til filmens temaer og interviews 
med unge tyskere med anden etnisk baggrund. Temaet racisme vækker blandede følelser, dels fordi 
det dukker op alle mulige steder, dels fordi det er svært rigtig at forholde sig til. 

 Kortfilmen Dufte fra Kurz und gut macht Schule, der foregår i DDR-tiden, og som fortæller om de 
fortrædeligheder DDR-borgerne blev udsat for af regimet og dermed af Stasi. Dialoger og didaktiske 
materialer findes på http://www.goethe.de/ins/us/bos/prj/kug/flm/duf/deindex.htm 

I en række bogsystemer arbejdes der med beslægtede temaer. Her kan nævnes følgende systemer:  

 Du bis dran 3, med kapitlet Blick auf Deutschland – Geschichte 

 Ach so! Teil 2B, med kapitlet Damals in Deutschland 

 Der Sprung! 4, med kapitlet Die Mauer 

 Elevunivers : Linkguide  http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=5851 

http://www2.viauc.dk/cfu/fag/tysk/it/Sider/Gratisprogrammerogtjenestertilfremmedsprog.aspx
http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.goethe.de/ins/us/bos/prj/kug/flm/duf/deindex.htm
http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=5851

