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Titel 
Spielzeugland  

(ARD 01.03.2009)   

 

Indledning:   

Denne tyske kortfilm (varighed 15 min.)bringer nazismens uhyrligheder helt ind under huden på tilskueren 
ved at lade begivenhederne blive set fra bl.a. et barns naive og uskyldige synsvinkel. Den åbner op for en 
spændende kortfilmsanalyse, men også for videre diskussion af temaer som Holocaust og civile tyskeres 
viden om jødetransporterne under 2. Verdenskrig  

 (alle stills er fra filmen) 

Marianne Meissner er en enlig tysk mor under 2. Verdenskrig. Hun og hendes ca. 6-årige søn Heinrich er 
venner med den jødiske familie Silberstein, der bor i lejligheden ved siden af. Heinrich og den jævnaldrende 
David Silberstein er bedste venner og spiller klaver sammen, men de tyske/nazistiske naboer i 
etageejendommen klager højlydt over deres klaverspil. Hr. Silberstein bliver overfaldet af nazister, men han 
fortæller Heinrich, at han er stødt sammen med et næsehorn. Også Marianne holder på samme måde 
Heinrich i uvidenhed ved at fortælle, at familien Silberstein skal rejse til ”Legetøjsland”. Det har imidlertid 
den uforudsete konsekvens, at Heinrich vil med til Legetøjsland, og da nazisterne en tidlig morgen henter 
familien Silberstein for at sende dem til en tilintetgørelseslejr, løber Heinrich efter dem for at komme med. 
Da Marianne vågner og opdager, at Heinrich og familien Silberstein er væk, lægger hun to og to sammen og 
løber desperat til togstationen for at nå at redde sin søn 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Fælles Mål 

 

Slutmål for faget tysk efter 10. klassetrin  
 
Kommunikative færdigheder  
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at:  

• forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om kendte emner 

• læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af forskellige typer tekster 

• deltage i samtaler om kendte emner 

• fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter 

• udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om kendte emner 

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

• anvende relevante lytte- og læsestrategier 

• anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse 

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

• udnytte deres viden om lytte- og læsestrategier og om kommunikative strategier   

• uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster   

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

• anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer 

i tysktalende lande  

• sammenligne og perspektivere til egen kultur inden for kendte emner  

• vise forståelse for andres levevis og deres kulturer 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Tysk begyndersprog A – stx: faglige mål og fagligt indhold 

 

• på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske 
udtryksformer samt analysere og fortolke disse 

• inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i 
arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede 
tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold 

 

Ideer til undervisningen 

 

Eksempel på et muligt undervisningsforløb: 

Hvis læreren ikke ønsker at gøre brug af hele det skitserede undervisningsforløb, er der ingen problemer i 
kun at bruge dele af undervisningsforløbet eller måske blot at lade sig inspirere af arbejdsspørgsmålene til 
at lave sit eget undervisningsforløb til kortfilmen 

(de med kursiv angivne filmanalytiske begreber defineres fx på http://mediefag.systime.dk/ordbog.html, og 
på tysk fx på http://www.fachdidaktik-einecke.de/6_Mediendidaktik/verfahren_der_filmanalyse.htm ) 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://mediefag.systime.dk/ordbog.html
http://www.fachdidaktik-einecke.de/6_Mediendidaktik/verfahren_der_filmanalyse.htm
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1) Tal eventuelt før kortfilmen fælles 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 

2) 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 

3) Få eleverne til at genfortælle handlingen indtil dette punkt i filmen. Det er vigtigt, at eleverne er 
helt på det rene med, at der er brugt flash back, og at der ved hjælp af montage 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 (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) 

4) 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:  

• Wo ist Heinrich?  

• Wie reagiert wohl Marianne, wenn sie entdeckt, dass der Junge im Güterwagen nicht 
Heinrich ist, sondern David? 

  

5) Se fælles på klassen resten af filmen og diskutér følgende spørgsmål:  

• 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) 

 

6) Lad eleverne arbejde i grupper/par med (nogle af) følgende spørgsmål: 

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

• Der SS-Obersturmführer sagt ”Wir brauchen dich noch” zum Jungen (David), den er 
fälsclicherweise für Heinrich hält. Was meint er wohl damit? (10:45) 

• Warum tun die beiden Jungs so als ob sie auf den Tisch Klavier spielen, und warum sehen wir 
am Ende vier alte Hände, die Klavier spielen? (11:40) 

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

http://www.cfufilmogtv.dk/
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• Was ist wohl aus Heinrichs Vater geworden? (02:45) 

• Warum ist es ein besonders gutes Beispiel von dramatischer Ironie (dramatisk ironi) wenn 
Heinrich David sagt, dass sie ”Blutsbrüder” seien? (06:25) 

• Finde andere Beispiele von dramatischer Ironie (dramatisk ironi) im Film 

• Finde Beispiele dafür, dass die Erwachsenen versuchen Heinrich einzubilden, dass alles nur 
ein Abenteuer sei, und beurteile ob es eine gute Idee ist dies zu tun  

• Heinrich hat einen Teddybär, den er verliert, und den der dicke Nachbar findet, aber 
Heinrichs Mutter warnt auch Heinrich, dass die Teddybären im Spielzeugland riessengross 
seien, und ferner hat ein kleines jüdisches Mädchen im Güterwagen eine Puppe mit 
blonden Haaren. Warum sind all diese Teddybären und Puppen so hervorgehoben im Film?  

• Marianne ist eine alleinerziehende Mutter, aber sie trägt einen glatten Goldring am rechten 
Ringfinger (02:40). Der dicke Nachbar nennt sie ”Schöne Frau” (02:10), und der SS-
Obersturmführer küsst galant ihre rechte Hand und sagt ”Auf Wiedersehn” (10:55). Etwas 
früher brüllt der Scharführer aber Marianne an und nennt sie ”Judensau” (05:20). Was 
sagen diese Beispiele daüber aus, wie nazistische Männer  Frauen einschätzen?  

• Der dicke Nachbar ist ”Blockwart” (”Blockleiter”) – untersuche z.B. auf Wikipedia was das 
heisst 

• Versuche im Internet Auskunft über den Holocaust zu finden und bereite für die ganze Klasse 
eine kurze mündliche Präsentation davon vor  

• Versuche im Internet Auskunft darüber zu finden, wie viel deutsche Zivilisten während des 
Zweiten Weltkriegs über die Deportation von Juden in Vernichtungslager wussten und 
bereite für die ganze Klasse eine kurze mündliche Präsentation davon vor 

• Analysiere eine oder mehrere Szenen des Films um zu zeigen wie Musik, Stimmen, 
Geräusche (reallyde) usw.  benutzt werden um den Eindruck der Erzählung zu verstärken  

• Mache Gebrauch von Berettermodellen um einen Überblick über die narrative Struktur der 
Erzählung zu bekommen und bereite für die ganze Klasse eine kurze mündliche 
Präsentation davon vor  

• Der Kurzfilm ist mit Hilfe von flash backs aufgebaut. Versuche die Ereignisse der Erzählung 
chronologisch aufzuzeichnen. Wäre der Film besser gewesen, wenn er alles chronologisch 
erzählt hätte statt flash backs zu verwenden? Warum (nicht)?  

• Analysiere eine oder mehrere Szenen des Films um zu zeigen wie verschiedene 
Einstellungsgrössen der Kamera (nær, halv-nær, halv-total, total m.v.), Kameraperspektiven 
(normal, fugl, frø), Kamerabewegungen (traveling, pan m.v.), Bildschnitte (krydsklipning,  
continuity-cutting m.v.) usw. eine filmische Szene in einer bestimmten Weise aufbauen 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Supplerende Materialer 
 

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, 
samt studerende: http://www.holocaust-uddannelse.dk/ 

Ungdomsfilmen (mediepakke) Leroy omhandler mange universelle temaer og giver desuden 
eleverne et godt indblik i Tysklands samfundsforhold og historie. Samtidig får eleverne mulighed 
for at drage sammenligning med egne forhold.  

Kortfilmen (mediepakke) Schwarzfahrer. Bogen har tekst på både dansk (14 sider) og tysk (25 
sider) og lægger op til tværfagligt samarbejde. Den danske tekst lægger primært op til en analyse af 
kortfilmens virkemidler og genretræk, men der er også opgaver til en indholdsmæssig diskussion 
om bl.a. nationalisme og racisme. 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 
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