
FRITZI  
- Eine WendeWundeGeschichte

ANIMOK animation festival for børn undervisningsmateriale  

Skabt af  Vibeke Steen, Else Ørsøe Juul Reese-Petersen 

og Ditte Lundsgaard Nielsen

Filmens baggrund
Den tyske animationsfilm “Fritzi, eine WendeWundeGeschichte” er en filmatisering af børnebogen “Fritzi 
war dabei - Eine WendeWundeGeschichte” skrevet af Hanna Schott og illustreret af Gerda Raidt.
Animationsfilmen fortæller en rørende og humoristisk historie om de dramatiske begivenheder omkring 
murens fald i 1989 gennem et barns øjne. 

Vi befinder os i Leipzig i efteråret 1989, hvor vi følger venskabet mellem to 12 årige piger,  Fritzi og Sophie. 
Sophie rejser på ferie til Ungarn med sin mor og forlader sin hund Sputnik med Fritzi. Men Sophie og 
hendes mor vender ikke tilbage, da de håber på muligheden for at starte et nyt liv i Vesten. 
Fritzi beslutter at bringe Sputnik til Sophie, og på en lejrtur drager Fritzi om natten med Sputnik ved sin side 
mod den tysk-tyske grænse, hvor en vild rejse begynder for at forenes med Sophie.

Igennem jeres arbejde med undervisningsmaterialet, laver I en analyse af filmen, hvor I undersøger, hvordan 
filmen fremstiller sit tema, og hvilket budskab filmen har om temaet. I analyser filmens handling, karakterer, 
dramaturgi og brug af filmiske virkemidler. 

Instruktør: Matthias Bruhn og Ralf Kukula
Land: Tyskland
Klassetrin: 7.-10. klasse, gymnasiet og ungdomsuddannelser
Fag: dansk, tysk, historie, filmkundskab, mediefag.
Emneord: Murens fald, identitet, samfund, venskaber, levemåder, krig, den gode historie, dramaturgi, film-
iske virkemidler, animation, medier, Europa. 
Filmens længde: 1 time 30 min

Se trailer

for filmen her

Bogens 
forside

Filmens
biograf
plakat

http://fritzithemovie.com/trailer/


Få 
forhistorien 
på plads

Efter 2. verdenskrig blev Tyskland delt i to - DDR (den socialistiske stat med stærk indflydelse fra Sovjetun-
ionen) og BRD (den demokratiske stat som mindede meget om Danmark - og det Tyskland vi kender i dag.)
Meget kort fortalt, så gik det økonomisk godt for BRD - mens DDR længe kæmpede med store krigsskadeer-
statninger til Sovjetunionen og dermed ikke formåede at rejse sig økonomisk. Der var mange, der var util-
fredse med styret i Østtyskland, og derfor var der en del, der flygtede fra Øst- til Vesttyskland (frem til august 
1961 var det ca. 1/6 af statens indbyggere, som flygtede). Det var en af grundene til, at man i august 1961 
byggede Berlinmuren og generelt gjorde det ganske svært at komme fra DDR til BRD.

Indenrigspolitisk i DDR var der store spændinger hen mod slutningen. Det var svært for socialismen at 
konkurrere med kapitalismen “drüben” (derovre). Der kom en ny flugtbølge - da Sovjetunionen lukkede lidt 
op for grænsen mellem Østrig og Ungarn, valgte mange Østtyskere at rejse den vej ud af Sovjetunionen.
DDR nåede at fejre sit 40-års-jubilæum, men en lille måned senere åbnede man grænsen til Tyskland (den 
9.11.1989) og knapt et år senere (den 3.10.1990) blev de to dele af Tyskland genforenet og fremstod igen som 
et samlet land.

Før I ser filmen
OPGAVE - Gå på opdagelse i 
historien
Gå ind på https://www.
wendewundergeschichte.de/
- Gennemgå tidslinjen
- Se og lyt til interviews med
øjenvidner
- Læs om figurerne i filmen

Arbejd i to-mandsgrupper
Tid: ca. 30 min.

https://www


Før I ser filmen
OPGAVE - Forstå den politiske 
og samfundsmæssige situation i 
Europa
Svar på følgende spørgsmål om den 
politiske og samfundsmæssige situa-
tion i Europa omkring murens fald. 

Arbejd i to-mandsgrupper
Tid: ca. 20 min. 

1. ”Die Wende”? Vendepunktet. Hvad er det for et vendepunkt?

2. DDR - hvad/hvem er det?

3. Stasi - hvad/hvem er det? 

4. Warum ist Ungarn kein richtiges Ausland? 

5. Hvad er det specielle ved Ungarn (i august 1989)? 

6. ”Dissident” - hvad betyder det ord? 

7. Hvordan var det med religion i DDR? Hvorfor mødtes dissidenterne i kirkerne?

Før I ser filmen
OPGAVE - Begrebforståelse
Øv gloser og begreber med Quizlet. 
Der er en tysk/dansk til glosetræning, og en 
dansk/dansk til begrebsafklaring (mest til 
historie og dansk). 

Gå ind på https://quizlet.com
Søg under “WendeWunderGeschichte”
Sig eksempelvis gloserne højt for dig selv

Lav opgaven som individuel træning med 
efterfølgende “Live” sammen i klassen.
Tid: 30 min

https://quizlet.com


Far og Fritzi taler sammen: 
”Und Sofie ist noch nicht zurück?“ 
„Vielleicht haben sie die Ferien etwas verlängert?“

Første skoledag efter ferien - ny streng klasselærer, som lige har udskammet en ny dreng i klassen, fordi 
han ikke er medlem af partiet (modsat de andre, har han ikke tørklæde på):
”Weiss jemand, wo Sofie ist?” 
”Jeder weiss, wo sie ist - die Hippies haben rübergemacht”.

Stasi gennemsøger Sofies lejlighed:
”Die Kleine hatte keine Ahnung - sonst håtte sie ihre Best-Barbie nicht liegen lassen“. 

Præsten/taleren i kirken ved et mandagsmøde: 
”Deswegen möchte ich noch ein Mal betonen: Keine Gewalt. Egal was uns drausen erwarten muss“.

Fritzis klasse har besøg af en fra Stasi, som fortæller, hvordan det er vigtigt ikke at være sammen med 
forkerte (anderledes tænkende) mennesker, og i den forbindelse vil Fritzi gerne vide, hvordan grænsen 
ser ud: 
”Aber leider darf ich deine Frage nicht antworten. Das ist strengstens geheim. Verstanden?” 
”Aber warum ist es dann geheim für uns? Ich dachte, es soll keiner zu uns rein. Oder - geht es in Wirklichkeit 
darum, dass keiner ´raus darf?“ „Nun ja - ehm - also…“

Efter filmen
OPGAVE  - Lav et resume af 
filmen
Fortæl kort hinanden et resume af 
filmen, og sæt filmens fortælling 
ind i en beretter-model.

Arbejd i 2 eller 4-mandsgrupper
Tid: ca. 30 - 45 min. 

Efter filmen
OPGAVE  - Forklar film-citater
Læs og oversæt nedenstående 
citater. Forklar hinanden i hvilken 
situation, det måske er blevet sagt, 
og hvad det betyder.

Arbejd i 2 eller 4-mandsgrupper
Tid: ca. 45 min. 

Når I bruger berettermodellen, er det en måde at analysere 
dramaturgien i filmen. 

Når I er færdige med jeres berettermodeller, kan I sammen-
ligne jeres berettermodel med en anden gruppes.  
Hvis I har forskellige svar, så find nogle argumenter for de 
forskellige løsninger.



Lad jer inspirere ud fra disse spørgsmål og find selv på andre: 
- Hvordan forestiller Fritzi og Sophie sig livet i Vesten?
- Hvilke billeder formidler lærere, forældre og klassekammerater?
- Hvad ved du om åbningen af grænsen den 9. november 1989?
- Hvad betyder socialisme?
- Hvad definerer en socialistisk stat?
- Hvad er DDR? 
- Hvordan kom DDR til udtryk i dagligdagen? 

Efter filmen
OPGAVE - “Der Traum vom 
Western” - “Drømmen om 
vesten” - forventning og virke-
lighed
Lav en Kahoot med 10 spørgsmål 
om de forventninger, forestillinger, 
filmen skildrer om både Vesten og 
DDR, og hvordan de forestillinger 
passer overens med virkeligheden. 
Afslutning: Prøv hinandens 
Kahoot’er. 

Arbejd i 4-mandsgrupper
Tid: 60 min.

Beskriv deres ydre karaktertræk, deres udseende, handlinger og historie.
Beskriv deres indre karaktertræk, væremåde og følelser.
Diskutér på baggrund af jeres personkarakteristik: 
- Hvilken rolle spiller Bela for fortællingen? 
- Kan man sige at Fritzi er modigt? 
- Hvilken rolle spiller faderen og hvilke dilemmaer står faderen i?
- Skal Fritzi fungere som et symbol for noget mere end blot hende selv? 

Efter filmen
OPGAVE - Lav et moodboard 
over karakterne i filmen. 
Udvælg 2-3 karakterer og lav en 
personkaraktistisk af dem. Lav den 
både visuel og skriftlig, hvor I med 
symboler og farver fortæller karak-
terens følelser, personlighed og 
karakter. 

Arbejd i to-mandsgrupper
Tid: 45 min. 



Efter filmen
OPGAVE - Undersøg  og 
forstå de filmiske virkemidler. 
Løs opgaverne og 
prøv krafter med jeres egne små 
animationsfilm.

Arbejd i 2-4 mandsgrupper
Tid: 2 x 45 min. 

Filmiske virkemidler er teknikken og det visuellle udtryk i filmen, der er med til at underbygge fortællingen. 
De filmiske virkemidler løfter så at sige filmen op, og hjælper os med bedre at forstå temaet, handlingen og 
budskabet med filmen.  

Når I skal analysere de filmiske virkemidler, skal I forholde jer til:
•	 Det visuelle design (form, farve, lys/skygge) 
•	 Lyden (underlægningsmusik, dialog, foley lyd)
•	 Klipning af filmen
•	 Camera vinkel og bevægelse
•	 Billed komposition
•	 Filmisk tid

OPGAVE: Gå ind på https://quizlet.com og søg efter  “WendeWunderGeschichte” og lav quizlet til at træne 
diverse begreber inden for genren. 

OPGAVE:  Diskuter følgende sprøgsmål: 
•	 Hvordan vil I beskrive filmens visuelle udtryk og lydside? 
•	 Hvilke farver bruges der i filmen og hvorfor?
•	 Hvordan bliver lyden brugt i filmen?
•	 Filmen skifter mellem forskellige billedperspektiver. Kan I komme op med et eller flere eksempler på, 

hvornår og hvorfor filmen vises i enten nærbilled eller totalbilled?
•	 Hvordan hjælper instruktørerne os med at forså karakterne? 
•	 Hvorfor har instruktørerne taget de valg, som de har? 

Brug evt. traileren for filmen som reference, når I snakker om de filmiske virkemidler. 

I kan læse mere om de filmiske virkemidler på:
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler

https://quizlet.com
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler


OPGAVE: Undersøg, hvordan man laver animationsfilm. 
I skal bruge en Ipad eller en smartphone med app’en Stop Motion Studio. I kan bruge forskellige materialer til 
jeres film, eksempelvis karton eller modellervoks. 

1. Arbejd med stemninger og følelser. Når vi ser film, bliver vi ramt følelsesmæssigt. Det er med vores følel-
ser og sanser at vi følger med i filmen. Gennem vores følelser lærer vi at forstå filmens budskab og fortælling. 
Vores følelser reagere på billeder og lyd. Hvordan det ser ud, bevæger sig, hvordan det lyder. 
Lav en animationsfilm på max 1 min, som viser jeres fortolkning af en stemning eller en følelse fra filmen, 
som I kan relatere til.  Tænk tilbage på scenen, stemningen/følelsen og reflekter over, hvordan lyden og billed-
siden bliver brugt i det øjeblik, og overvej hvad I kan bruge derfra til jeres film. Eksempelvis lyden, hvilken 
slags lyd bruges der? eller lyset, hvilket slags lys bruges der? Skiftes det? Og hvad med billedbeskæring? Bru-
ges der total- og/eller nærbilleder og hvordan?

2. Arbejd med nær- og totalbilleder. Nærbilleder bruges eksempelvis, når to mennesker taler sammen eller 
når vi skal aflæse en særlig følelse i karakterens ansigt.  Totalbilleder bruges når vi eksempelvis skal introduc-
eres til en lokation eller til at skabe en bestemt stemning. 
Lav en animationsfilm, som viser en dialog mellem to karakterer. Vi skal se mundbevægelser, forskellige an-
sigtsudtryk, skift mellem nærbilleder og totalbilleder og kunne relatere til karakternes følelser og meninger. 
Der må gerne være tale på, men det er ikke nødvendigt. 

3. Arbejd med lyd og billeder. Lyd og billed underbygger fortællingen. Det er intet tilfældigt med lyd og 
billed i en animationsfilm. Alt har en funktion, så publikum bedst muligt kan forstå historien. 
Lav en animationsfilm, hvor I leger med, hvad lyd og billed gør ved jeres fortælling. Vælg en lokation eksem-
pelvis en skov eller en skole. Lav to baggrunde i karton af lokationen, én i en rar stemning, som hvis det var 
til en romantisk film, og én i en uhyggelig stemning, som hvis det var til en gyser film. Lav to simple karak-
tere i karton og find på en enkelt handling karakterne skal gøre. Animer det og derefter arbejder med lyden 
til filmen på 3 niveauer: underlægningsmusik, dialog og foley lyd.
 

Har I aldrig lavet animationsfilm før, så se, hvordan man gør hos Animated Learning og ANIMOK.

Efter filmen
OPGAVE - Undersøg  og 
forstå de filmiske virkemidler. 
Løs opgaverne og 
prøv krafter med jeres egne 
små animationsfilm.

Arbejd i 2-4 mandsgrupper
Tid: 2 x 45 min. 

http://animatedlearning.dk/animated-science/
http://animok.dk/forside-2/


Hvem fik idéen til filmen, og hvorfor?
Vores film er baseret på en børnebog, der blev udgivet i 2009. Jeg opdagede denne bog ved en tilfældighed på 
forlaget, da den stadig var ved at blive skabt, og jeg tænkte straks, at denne historie må absolut fortælles.

Hvordan kan animation være med til at fortælle jeres historie?
Vi vil gerne fortælle et drama, og det betyder ikke noget, om det er en live action eller animationsfilm.
Vi animations filmskabere. Det er simpelthen det medium, vi udtrykker os med.
Men det som både live action og animationsfilm kan er at skabe billeder, som publikum kan relatere til og forhol-
de sig til. Eksempelvis baggrundene, som netop også er den del af historien, og netop også er en måde at fortælle 
en historisk korrekthed på. Detaljerne i baggrundene fortæller noget om hverdagene, måden folk levede på, og 
det har vi opdaget ved visninger i biograferne. At det er netop noget af det, der gør, at publikum kan identificerer 
sig meget bedre med vores historie. 

Hvad er jeres intention med filmen?
For at sige det lige ud - Rive murene ned, der adskiller os.
Vi ser de her mure så mange steder i verden; mellem Nord- og Sydkorea, mellem USA og Mexico.
Mure, der deler folket og gør dem ulykkelige. Da muren faldt i Tyskland for tredive år siden, var tyskerne de 
lykkeligste mennesker i verden.Vores film skal hjælpe os med at dele denne lykke igen med mange mennesker.

Så man kan godt sige at filmen har en politisk dagsorden?
Selvfølgelig ellers ville vi aldrig have lavet denne film.
På den ene side vil vi vise, hvordan folket i DDR var i stand til at nedbringe et politisk system, der undertrykte 
dem og frarøvede dem deres frihed. Og på den anden side vil vi gerne lære børn, unge, ja, alle generationer noget 
om universelle værdier. Vi viser, hvor vigtigt det er at stå ved sig selv, selvom det er svært. Og at det er vigtigt at 
være modig og kæmpe for sin overbevisning.

Hvilken betydning tror du filmen har i dag?
Vi ønsker ikke kun at vise, hvor vigtigt det er at løse konflikter fredeligt. Vi vil også vise, at det er muligt. Vores 
eksempel skal give mod.Vi tyskere lever i den længste fredstid, der nogensinde har eksisteret for os. Og det er 
selvom, at tyskerne har bragt mange lidelser til andre mennesker i fortiden. “Fritzi” skal vise, at der også er gode 
og eksemplariske beskeder fra Tyskland.

OPGAVE:  Snak sammen om følgende:
•	 Hvad mener Ralf Kakula med “Rive murene ned, der adskiller os” ? Hvilken slags grænser, synes I, vi skal 

have i verden? Hvilke forskellige slags grænser findes der? 
•	 Kan I komme med eksempler på, hvad “detaljer i baggrundene” kan være fra filmen? Og hvad detaljen 

betyder for filmen? 
•	 Synes I, at instruktørerne opnår at formidle deres budskab med filmen? og hvordan kan I bruge deres 

budskab? 

Efter filmen
OPGAVE - Læs Q&A om filmen 
med instruktøren Ralf Kakula 

Derefter snak sammen om inter-
viewet med udgangspunkt i de 3 
spørgsmål.

Arbejd i 2 mandsgrupper
Tid: max. 30 min. 



INFO 
til lærerne

Fritzi - Eine WendeWunderGeschichte er en anima-
tionsfilm, som fortæller om tiden omkring murens 
fald gennem et barns øjne. 

I arbejdet med Fritzi får man det historiske 
overblik, nogle begreber bliver sat på plads, og man 
får en spændende mulighed for at se murens fald 
(die Wende) på helt nært hold.

Filmen er en oplagt mulighed for at få fagene historie, 
tysk og dansk koblet sammen. 

I forhold til historie, får man i Fritzi mulighed for 
først at få sat nogle begreber på plads - og derefter 
at forstå, hvordan forskellige begivenheder påvirker 
personer og historiske begivenheder. Især bliver det 
tydeligt, hvilken betydning det har for DDRs befolkn-
ing, at Ungarn laver en aftale med USSR om at åbne 
grænsen til Østrig.
Det er i filmen også tydeligt, at det har store kon-
sekvenser ikke bare for de voksne men også for 
børnene, at man fx er medlem (eller ikke medlem) af 
partiet, om man er kristen eller en smule imod sys-
temet. Derfor er filmen oplagt til historiefaget - og 
der er i undervisningsmaterialet lavet spørgsmål til 
både før og efter filmen. 

I forhold til tysk, så er Fritzi en forholdsvis nem for-
ståelig film, som vil give overbygningen gode mu-
ligheder for at se en film om venskab, sammenhold, 
gruppepres og naturligvis Tysklands historie. I un-
dervisningsmaterialet er der glosetræning inden fil-
men, samt udvalgte filmcitater, som skal oversættes 
og som giver en god forståelse for filmens handling. 
Derudover er der en del spørgsmål til efter filmen, 
som er inddelt i underpunkter, og som klassen/grup-
per kan arbejde med, hvis man ønsker. 

Disse spørgsmål vil dog også fungere godt som tværf-
agligt sammen med historiefaget, da nogen af dem vil 
kræve et lidt højere niveau tysk, end flertallet besid-
der i folkeskolen.

Der er desuden hjemmesiden, https://www.
wendewundergeschichte.de/Kirche/Friedliche-Revo-
lution/, som giver en god tidslinje at arbejde ud fra 
og en del gode videoer inddelt i underemner, som 
giver gode øjenvidneberetninger. Disse findes også 
som pdf. Det er dog interviews på tysk, hvilket igen 
vil være oplagt til det tværfaglige samarbejde mellem 
historie og tysk.

Det er naturligt også at inddrage faget dansk i et 
tværfagligt samarbejde om filmen. Der er et vælg af 
muligheder for at arbejde med filmen med danskfa-
gets briller på: 
- Det filmiske univers og et kig til “stregens” og det 
tegnedes optioner samt former og farver.
- Animationsfilmen som genre med tilhørende karak-
teristika og muligheder.
- Animationsfilms forskellige produktionsmetoder/
begreber (F.eks Stop Motion og Pixilation) og 
afprøvelse heraf i forhold til at producere en anima-
tionsfilm. 
- Værkanalyse på filmens indhold og temaer.

https://www


Undervisningsmaterialet kan benyttes fra 7. klasse op til ungdomsuddannelser og gymnasiet.
Det er op til den enkelte underviser at vurdere hvilke opgaver, der er bedst egnet til klassens niveau. 

Undervisningsmaterialet er lavet i forbindelse med filmvisningen af Fritzi i skoleprogrammet under ANIMOK 
Animation Festival for dagtilbud og skoler 2020. Materialet er udviklet af Else Ørsøe Juul Reese-Petersen og 
Vibeke Steen fra Bøgeskovskolen og Ditte Lundsgaard Nielsen, ANIMOK Animation Festival. 

Fotos og stills er lånt af 
https://www.wendewundergeschichte.de

1000 tak for hjælpen med tilblivelsen af 
undervisningsmaterialet til: 

• Else Ørsøe Juul Reese-Petersen og Vibeke Steen,
Bøgeskovskolen.

• Matthias Bruhn  og Ralf Kukula, TrickStudio
• Kulturelt Lærings Center Viborg.

FRITZI  
- Eine Wendewundegeschichte

https://www.wendewundergeschichte.de/img/



