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Sterk film om oppvekst, medmenneskelighet og flyktningkrisen. 
 
Daniel er en av flere tyske ungdomskriminelle som blir sendt til et ungdomssenter i Hellas. Der 
skal han leve med andre barn og voksne og lære seg å følge regler og få gode rutiner, i stedet 
for å måtte sone i ungdomsfengsel i Tyskland. Ungdomssenteret ligger rett ved grensen til 
Tyrkia - et sted mange flyktninger prøver å krysse over for å komme til Hellas og EU. Daniel 
synes synd på seg selv for at han må være i Hellas, men får snart nye bekjentskaper som åpner 
horisonten hans (Norgesfilm AS, 2021). 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 39 minutter  
Aldersgrense: 9 år 
Anbefalt alder: 12 år 
Klassetrinn: Ungdomstrinn 
Tema: Oppvekst, identitet, relasjoner, flyktningkrisen 
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Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Dimitris Koutsiabasakos 
Skuespillere: Nikolas Kicker, Alexander Liakopoulos Buchholz, Filopateer Adel Hafiz 
AnsMogras, Vassilis Koukalani, Marlene Kaminsky, Kostis Kallivretakis, Kostis Siradakis 
Språk: Tysk og gresk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Hellas 
Originaltittel: Daniel ‘16 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har tysk og gresk tale og engelske undertekster. Kompetansemålene er hentet fra 
nye lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020. Merk at læreplanene for 10. trinn 
først gjelder fra skolestart 2021. 
 
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 

Norsk 
● 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. 
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Samfunnsfag 
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald. 
● 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. 

● Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan 
ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt. 

 

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 
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig 

og globalt samfunn 
● Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 
● Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon 

 
 

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. 
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● 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 
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. 

 

Tverrfaglige tema 
 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med både det tverrfaglige temaet 
folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap.  
 
Temaer som identitet, tilhørighet, livsvalg, ensomhet og vennskap er sentrale i denne filmen. 
Relasjonen mellom Daniel og “familien” gir oss et innblikk i hvordan tilhørighet kan påvirke vår 
samhandling med andre. Daniel og Max erfarer også det å måtte håndtere konsekvensene av å 
ha brutt loven som mindreårige.  
 

Oppgaver til filmen 
 

Daniel 
1. Hvordan vil du beskrive Daniel som person? 
2. Hvorfor tror du Daniel stakk av etter å ha pratet med moren sin på internettkafeen? 
3. Hva tror du Daniel tenkte da han så de døde flyktningene ved elva? 
4. Hvordan endrer Daniel seg gjennom filmen? 
5. Husker du steder i filmen hvor Daniel var: 

a. trist? 
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b. sint? 
c. glad? 
d. nysgjerrig? 
e. vennlig? 

 
 
Relasjoner i filmen 

1. Hvordan endrer forholdet seg mellom Daniel og Max gjennom filmen? 
2. Hvorfor tror du Daniel vil hjelpe Nidal? 
3. Hvordan endrer forholdet seg mellom Daniel og de voksne på senteret gjennom filmen? 
4. Daniel finner trøst i dyr. Har du noen gang kjent på det samme? Fortell! 

 
 
Flyktninger  

1. Hvorfor tror du flyktninger fra Asia og Afrika vil reise til Europa? 
2. Se for deg at du er Nidal. Du er på flukt med faren din og dere gjemmer dere i et forlatt 

hus i et fremmed land. Plutselig er faren din borte. Hva hadde du gjort? 
3. Fotball er noe Daniel og Nidal har til felles, som begge kan forstå uten å snakke samme 

språk. Kommer du på andre ting man kan gjøre sammen som ikke krever at man forstår 
hva den andre sier? 

4. Noe av handlingen er inspirert av ekte hendelser. Finner du noe på Google om 
flyktninger i Evros?  

5. Daniel og Nidal starter på ferden fra Evros i Hellas til Hamburg. Kan du finne ut hvor 
mange kilometer det er ved hjelp av Google Maps? 

 
 

Kreativ skriving 
 
Skriv en fortelling om et av punktene nedenfor: 

1. Skriv om ferden videre for Daniel og Nidal. Hva skjer med dem når filmen er slutt? 
2. Lat som at du er Nidal og skriv dagbok fra en av dagene fra huset i Hellas.  
3. Skriv en fortelling om flukten til Nidal og faren hans før de ankom Hellas.  
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Aktiviteter i klasserommet 
 

● Gå sammen to og to. Prøv å la den andre bli kjent med deg uten å snakke. Klarer du å få 
frem for eksempel hvor gammel du er og hvilke hobbyer du har kun ved hjelp av 
kroppsspråk? Tanken er at dere skal late som dere ikke snakker samme språk, slik som 
Daniel og Nidal. Klarer dere å kommunisere noe uten å bruke språket?  

● Kahoot 
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