
Dear Mr. Führer

Bilde hentet fra www.german-films.de

Et ønske om å passe inn, men til hvilken pris?

Året er 1945 og krigen går mot slutten. 11 år gamle Felix flytter fra München sammen med sin
mor, for å søke trygghet ute på landet. I et forsøk på å passe inn med de andre barna i
landsbyen, blir Felix sugd inn i nazipropagandaen. En dag skjer det noe uventet som får Felix til
å måtte revurdere sin nye ideologi (Norgesfilm AS, 2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 30 minutter
Aldersgrense: 9 år
Anbefalt alder: 12 år
Klassetrinn: Ungdomstrinnet
Tema: Utenforskap, tilhørelse, oppvekst, familie, makt
Fag: Samfunnsfag, KRLE

Undervisningsopplegg til Dear Mr. Führer 1



Produksjonsår: 2020
Regi: Christian Lerch
Skuespillere: Lisa Wagner, Hans Löw, Luis Vorbach, Xari Wimmbauer, Barbara Romaner,
Philipp Hochmaier, Heinz-Josef Braun, Johann Schuler
Språk: Tysk tale, engelsk tekst
Opprinnelse: Tyskland
Originaltittel: Das Glaszimmer
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne filmen har tysk tale og engelsk tekst. Oppgavene under kan besvares en og en, eller i
grupper. Kompetansemålene er hentet fra nye lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august
2020.

Kompetansemål fra læreplanen

Samfunnsfag
● Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og

samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
● 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

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
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Kjerneelement

● Kunne ta andres perspektiv
○ 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.

● 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
Filmen kan brukes som utgangspunkt både i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring
og Demokrati og medborgerskap. Gjennom filmen får vi se hvordan ulike relasjoner og
tilhørelser påvirker oss. Elevene kan utvikle en forståelse, respekt og toleranse for andre sine
livsvalg og verdier, og samtidig tenke over eksistensielle spørsmål. Vi får også se hvordan makt
og utenforskap er med på å påvirke oss, og de rundt oss.

Oppgaver til filmen
1. Orginaltittelen til filmen er “Das Glaszimmer”. Hva betyr det, og hvorfor tror du filmen har

denne tittelen?
2. Gjenfortell scenen hvor vi møter pappaen til Felix for første gang. Fikk du med deg en

viktig detalj som skjer i denne scenen?
3. Hvilken beskjed er det Felix og mammaen får på bryllupsdagen?
4. Hva vil det si å være en helt? Skriv 5 egenskaper du synes er viktig for å være en god

helt.
5. Hva skjer i slutten av filmen når amerikanerne kommer til landsbyen?
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Karakterene i filmen
1. Hva er ditt førsteinntrykk av Karri?
2. Karri peker en pistol på Felix og tvinger han til å kle av seg, før han stenger han inne i

fjøset. Hvorfor gjør Karri dette?
3. Felix får et bilde av Hitler av Feik, og blir invitert med på øvelse. Hva tror du mammaen

til Felix egentlig syns om dette?
4. Hvorfor tror du mamma ikke vil at Felix skal få vite at pappa har kommet tilbake?
5. Hvorfor tror du Felix reagerer som han gjør når han treffer pappa igjen?
6. Er det noe Karri har lært av Felix? Kan du gi et eksempel på en hendelser der Karri har

forandret seg?

Aktiviteter for klassen
1. Kahoot - Bruk 10-15 minutter og finn ut så mye du klarer om 2. verdenskrig. Kjør

deretter kahoot.
2. Analyse - Felix er hovedpersonen i denne filmen. Gjennom filmen går han gjennom en

stor forandring. Diskuter i klasserommet eller med sidemannen.
a. Gi eksempler på hendelser der Felix er en god venn.
b. Gi eksempler på hendelser der Felix ikke er en god venn.
c. Hvordan blir Felix påvirket?
d. Hvem ser Felix opp til?
e. Hva er vendepunktet for Felix? Hva er det som skjer/gjør at han plutselig passer

inn?
3. Skriveoppgave - Felix og Martha skriver et brev til Hitler, for å be han om å stoppe

krigen slik at pappaen til Felix kan komme trygt hjem. Forestill deg at du er tilbake i år
1945. Skriv et brev til Hitler, og kom med flere gode argumenter til hvorfor krigen må
stoppes.

4. Påstander - ta stilling til disse påstandene, og argumenter hvorfor du mener det du gjør.
a. I krig finnes ingen helter, kun ofre.
b. Tofan må alltid være fienden når de leker krig, selv om han egentlig ikke har lyst.

Karri sier at han må det fordi han er flyktning. Er du enig med Karri?
Hvorfor/hvorfor ikke?

c. Når man dør blir man en egnel.
d. Pappaen til Martha er ikke en helt.
e. Martha er feig fordi hun ikke vil at de skal rapportere inn mannen de finner skjult i

det gamle sagbruket.
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Kjære Herr Führer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om filmen 
 

Lengde: 1t 34m 

Aldersgrense: 12 år 

Klassetrinn: 8.-10. trinn 

Tema: Krig, vennskap, familie og identitet 

Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE, Tysk 

Produksjonsår: 2020 

Regi:  Christian Lerch 

Språk: Tysk med engelsk/norsk tekst 

Originaltittel: Das Glaszimmer 

Magnus Thunes sin iPad

Magnus Thunes sin iPad
Utvikla av studenter på førsteåret i grunnskolelærerutdanninga
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Skuespillere: Xari Wimbauer, Lisa Wagner, Hans Löw, Luis Vorbach, Philipp Hochmair, Hannah 

Hagg 

Opprinnelsesland: Tyskland (Schwindegg, Bavaria) 

 

Om filmen 
 

Filmen er basert på boken Das Glaszimmer (2017) av Gabriele Bönisch 

På slutten av Den andre verdenskrig 

flykter Felix og hans mor fra München til 

landsbyen for å komme unna bombingen 

av storbyen. 

I denne landsbyen står nazismen sterkt, ledet av den strenge mannen Feik og sønnen hans Karri. 

Felix trekkes mot nazismen, og det oppstår konflikter mellom Felix og moren hans 

Til slutt oppdager Felix hvordan nazismen virkelig fungerer. Og er faren, som er soldat, en helt eller 

ikke? 
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Veiledning til lærer 

 
Denne filmen har 12-årsgrense med tysk tale og engelsk/norsk tekst. Filmen er basert på et alvorstynget tema, 

og kan virke brutal for noen.  

Det vil i dette filmstudiearket være oppgaver som er knyttet opp mot kompetansemål etter 10.trinn 

(Kunnskapsløftet 2020) i henholdsvis norsk, samfunnsfag, KRLE og tysk.  

Videre vil det komme ulike aktiviteter og spørsmål som elevene kan jobbe med etter at de har sett 

filmen. 

Kompetansemål fra læreplanen etter 10. trinn 
 

 

Norsk:  

• Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer 

 

Samfunnsfag: 

• Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, 

og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast 

• Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, 

busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag 

 

KRLE: 

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske 

endringsprosesser globalt og nasjonalt 

 

TYSK: 

• Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge 
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Tverrfaglige tema som kan jobbes med 
 

Demokrati og medborgerskap: 

• Skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre 

dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for 

sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, 

stemmerett og organisasjonsfrihet. 

 

• Hva tenker du på når du hører begrepet “demokrati og medborgerskap”? 
o Skriv ned to setninger  

• Hvordan var ytringsfriheten under 2. verdenskrig? 

• Hvorfor blir ikke nazismen sett på som en demokratisk ideologi? 

• Hvordan ble nazismen så stor som den ble i Tyskland? 
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Oppgaver/aktiviteter 

 

GENERELLE SPØRSMÅL 

1. Hvem er hovedpersonen i filmen? 

2. Hva heter faren til Karri? 

3. I hvilket land foregår handlingen? 

4. Når var 2. verdenskrig? 

5. Hva het alliansene, og hvilke land var i de forskjellige alliansene? 

6. Hva finner Felix i låven når Karri låser han inne? 

 

KARAKTERENE 

1. Beskriv Felix med tre ord. 

2. Hvordan er utviklingen til Karri gjennom filmen? 

3. Hva tror du Felix føler når han ligger på sagebenken? 
4. Beskriv utviklingen av forholdet mellom Felix og Karri. 

5. Er det noen i filmen som er kritiske til Hitler og nazismen? Hva kan grunnen være? 

 

SKRIVEOPPGAVER 

1. Felix må velge mellom faren og nazismen. Hvorfor var dette et vanskelig valg?  

2. Hvordan hadde du tenkt om du måtte ta et slikt valg? 

3. Skriv noen setninger om både for og imot.  

 

DISKUSJONSOPPGAVER 

1. Hvordan tror du det er å vokse opp i Tyskland under 2. verdenskrig? Hvorfor oppfører Karri 

seg slikt, og hvordan endrer han seg? 

2. Diskuter oppførselen til Felix. 

3. Hvorfor forfalsker faren til Felix sin egen død? 
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