
   
 

 
God, You’re Such a Prick 

 

 
Bilde hentet fra https://www.themoviedb.org/movie/717637-gott-du-kannst-ein-arsch-sein 

 
Sår og fin film om å få en uhelbredelig kreftdiagnose som 16-åring. 

 
16 år gamle Steffi har nettopp fullført skolen og gleder seg til å begynne og jobbe som politi. 
Først venter en klassetur til Paris, hvor hun har store planer med kjæresten Fabian. Når Steffi 
plutselig får beskjeden om at hun har uhelbredelig kreft, endrer imidlertid alt seg. Hun får ikke 
lenger dra til Paris, men bestemmer seg for å ta skjebnen i egne hender. I en gammel pick-up 
setter hun av gårde på en eventyrlig roadtrip mot kjærlighetens by med en uventet 
reisekamerat. Filmen er basert på en sann historie (Norgesfilm AS, 2021). 
 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time og 38 minutter 
Aldersgrense: 12 år 
Anbefalt alder: 12 år 
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Klassetrinn: Ungdomstrinn, VGS 
Tema: Identitet, , uhelbredelig sykdom, oppvekst, relasjoner. 
Fag: Samfunnsfag, KRLE og tysk 
Produksjonsår: 2020 
Regi: André Erkau 
Skuespillere: Sinje Irslinger, Max Hubacher, Til Schweiger, Heike Makatsch, Nuala Bauch 
Språk: Tysk, engelsk tekst 
Opprinnelse: Tyskland 
Originaltittel: Gott, du kannst ein Arsch sein  
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Filmen får aldersgrense 12 år. I og med at de snakker tysk og undertekstene er på engelsk, vil 
den være mest relevant for ungdomstrinnet og videregående når det kommer til språk. 
Kompetansemålene er hentet fra den nye læreplanen som trådte i kraft til skolestart august 
2020. 
 

Kompetansemål fra læreplanen 

Tysk 
● Lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner 
● Utforske og beskrive kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, 

og gi uttrykk for egne opplevelser 

Kjerneelement 

● Kommunikasjon 
○ Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om 

å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å 
kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra 
første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.  

Samfunnsfag 
● Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere 

funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er 
● Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike 

fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar 
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Kjerneelement 

● Identitetsutvikling og fellesskap 
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og 

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman 
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, 
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan 
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å 
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid. 

 

KRLE 
● 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. 

Tverrfaglige tema 
 
Denne filmen er innom det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Gjennom filmen får vi 
et innblikk i hvordan man kan velge å takle å få en uhelbredelig kreftdiagnose som 16-åring.  
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Oppgaver til filmen 

Filmanmeldelse 
 

1. Skriv en anmeldelse av filmen. Få med følgende punkter:  
a. Presenter filmen. Hva handler den om?  
b. Hva synes du om filmen? Er det noen scener eller skuespillere som er bedre enn 

andre? Hvorfor? Begrunn synspunktet ditt.  
c. Konklusjon og eventuelt terningkast.  

 

Karakterene i filmen 
1. Hva er ditt førsteinntrykk av Steffi?  
2. Steffi forandrer seg nokså mye gjennom filmen. Hvordan endrer hun seg? 
3. Hvorfor tror du hun plutselig forandrer seg slik? 
4. Hvordan er Stefan som person?  
5. Hvordan vil du beskrive foreldrene til Steffi?  
6. Moren hennes forandrer seg også nokså drastisk på et tidspunkt i filmen. Hvorfor tror du 

hun gjør det?  
 

Skriveoppgave 
1. Se for deg at du har et halvt år igjen å leve. Hva vil du bruke tiden på? Skriv en tekst 

eller lag et tankekart over hva du vil få gjort og hvem du vil bruke tid med.  
 

Om kreft i Norge 
1. Bruk internett for å finne svar på følgende spørsmål:  

a. Hvor mange fikk kreft i Norge i 2019? 
b. Hvor mange av de var menn og hvor mange var kvinner? 
c. Hvilke fire krefttyper er de vanligste? 
d. Hvor stor andel av de som får kreft i Norge overlever? 
e. Cirka hvor mange barn og unge får en kreftdiagnose i Norge hvert år? 
f. Hvilke fire kreftformer rammet barn hyppigst? 
g. Hvilken dato er verdens kreftdag? 
h. Hva kan man gjøre for å forebygge kreft? 

2. Gå gjennom svarene i klassen. Har dere funnet frem til de samme svarene? 
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