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Om Filmhandledningen 

Denna filmhandledning är tänkt att användas 

som inspiration och stöd vid ett filmsamtal. 

De teman som tas upp är förslag på 

frågeställningar och diskussioner. Du väljer 

själv vad du vill och hinner ta upp med din 

klass samt vad som är relevant och intressant 

för just dina elever. 

 

 

Filmen och läroplanen 

Goodbye Berlin passar utmärkt för att 

diskutera och problematisera 

värdegrundsfrågor om vänskap, mobbning, 

fördomar, uppror, makt, frihet och ansvar. 

Filmen berör tematiskt frågor om utanförskap, 

genus och normer. 

Exempel på mål ur kursplanen 

Filmen och Lgr11  
Bild åk 7-9  

• Bilder som behandlar frågor om identitet, 

sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas.  
 
Svenska åk 7-9  

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera 

texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang.  

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och 

deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med 

varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter.  
 
Samhällskunskap åk 7-9  
• Ungdomars identiteter, livsstilar och 

välbefinnande och hur detta påverkas, till 

exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och 

sexuell läggning.  

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och 

innehåll, till exempel sociala  

medier, webbplatser eller dagstidningar  

 

Filmen och Gy11  
Svenska, ämnets syfte  
• Kunskaper om genrer samt berättartekniska 

och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.  

Handling 

Maik känner sig ensam och missförstådd i 

skolan. När han läser en uppsats inför klassen 

med känsligt självbiografiskt tema blir han 

utskrattad, även läraren fördömer hans text på 

ett okänsligt sätt. Alla har blivit bjudna till en 

fest som Tatjana, en tjej i klassen ska ha, men 

inte Maik. 

 

När Tschick börjar i klassen känner Maik 

mest att den nya killen är motbjudande. Han 

försöker hålla avstånd till honom, men på 

grund av att de båda är utstötta dras de ändå 

till varandra. På sommarlovet slumpar det sig 

så att Maik och Tschick, efter att ha gjort ett 

kort, oinbjudet besök på Tatjanas fest, ger sig 

iväg i en stulen bil tillsammans. Det blir en 
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äventyrlig resa utan karta och mobil, där de 

sover under bar himmel.  

 

 
 

Under färden blir det en hel del oväntade 

möten. När de får slut på bensin träffar de en 

okänd tjej. Isa är först väldigt aggressiv men 

hjälper dem sedan med bensinen och hakar på 

dem en bit på vägen. När Isa hakat på en bil 

som åker till Prag fortsätter Tschick och Maik 

återigen på egen hand. Efter att ha blivit 

jagade av en polis hamnar de på en liten 

pinnbro ute i naturen. Tschick skadar sin fot 

och Maik tvingas på plats att lära sig köra 

bilen. Ute i mörkret på motorvägen försöker 

Maik köra förbi en långtradare lastad med 

grisar. Det slutar i en bilolycka där polisen 

blir larmad. Tschick ser till att smita i väg i 

mörkret och Maik hamnar först på sjukhus 

och senare på polisförhör. Han står upp för sig 

själv och backar inte undan när hans advokat 

försöker vinkla scenariot till att det var hans 

vän Tschick som var drivande i allt de gjort.  

När han är tillbaka i skolan efter sommarlovet 

märker alla att något har hänt med Maik. Han 

är samma person men samtidigt har han 

förändrats på något sätt.  

 

 

Ringa in filmens handling 

Du kan tillsammans med dina elever närma 

dig filmens handling på flera olika sätt. Ett 

sätt är att ställa öppna frågor om karaktärer, 

händelser och nyckelscener. Ett annat sätt är 

att ni tillsammans i klassen ritar upp alla 

karaktärer med streckgubbar och kartlägger 

de olika karaktärernas relation till varandra 

med ord, teckningar och pilar.  

Vilken är filmens huvudperson/er? Vilka 

biroller finns? Hur känner de olika 

karaktärerna varandra? Hjälper de varandra på 

något sätt? Ställer de till problem för 

varandra? Vad har de olika karaktärerna för 

önskningar och drömmar? Och så vidare. På 

så sätt kommer ni även åt filmens handling i 

stora drag.  

 

Tema: Vänskap och vuxenrollen 

Maik känner sig ensam i klassen. Han har 

ingen vän och blir inte bjuden på festen som 

alla ska gå på. När Tschick börjar i klassen 

känner Maiks omedelbar avsky inför den nya 

killen. Ändå börjar de umgås.  

• Beskriv Maik. Vem är han? Vad har 

han för intressen och drömmar? 

• Beskriv Tschick. Vem är han? Vad har 

han för intressen och drömmar?  

Båda killarna är ensamma och utsatta i 

klassen, men hanterar det på lite olika sätt. 

• Hur hanterar de sin utsatthet? 

• Hur kommer det sig att de börjar 

umgås? Vem tar initiativ? Vad gör 

de när de först börjar ses? 

• Vad finns det för skillnader mellan 

dem? Vad har de gemensamt? 
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Goodbye Berlin är en film om tonåringar där 

Maik, Tschick och till viss del Isa är de 

karaktärer som driver handlingen framåt. Men 

det finns också flera vuxna karaktärer med i 

filmen.  

• Vilka vuxna karaktärer finns med i 

filmen? Gör en lista för att kartlägga 

dem. 

• Finns det några goda vuxna 

förebilder? Vilken vuxenkaraktär får 

ni mest sympati för? Varför då? Hur 

bidrar denna karaktär till filmens 

berättelse? Diskutera i klassen. 

• Finns det några dåliga förebilder? 

Vem av de vuxna i filmen får ni minst 

sympati för? Hur bidrar denna 

karaktär till filmens berättelse?  

Diskutera i klassen. 

 

 

Tema: genus och normer 

Filmens två huvudkaraktärer är två killar i 

tonårsåldern. Fundera på hur de skildras i 

filmen utifrån normer kring genus.  

• På vilket sätt bekräftar Maik och 

Tschick en stereotyp kill-roll? Det kan 

handla om hur de agerar, hur de pratar 

och vad de har för önskningar. Ge 

exempel från olika scener.  

• På vilket sätt visar Maik och Tschick 

upp en mer normbrytande roll? 

Diskutera i klassen, tycker ni olika? 

 

När Maik och Tschik behöver bensin till sin 

bil och försöker slanga från ett annat fordon 

möter de oväntat en tjej som håller till på 

soptippen, Isa. 

• På vilket sätt bekräftar Isa en stereotyp 

tjej-roll? Det kan handla om hur hon 

agerar, hur hon pratar och vad hon har 

för önskningar. Ge exempel från olika 

scener.  

• På vilket sätt visar Isa upp en mer 

normbrytande roll? Diskutera i 

klassen, tycker ni olika?  

 

Tema: Bildspråk och berättande 

Filmen startar med fragmentariska bilder från 

en trafikolycka. Vi ser blinkande blåljus, 

brandmän och grisar som står mitt på 

bilvägen. En pojke med blod i hela ansiktet 

ropar ett namn: Tschick. Efter att ha sett hela 

filmen förstår man att detta är från scenerna i 

slutet av filmen när Tschick och Maik når 

slutet på sin resa på grund av att de krockar. 

Om man inte sett filmen tidigare förstår man 

inte mycket alls av det man ser.  
• Vad tänkte ni när ni såg filmen och 

den startade med dessa bilder från en 

trafikolycka?  

• Varför tror ni att regissören har valt att 

börja filmen med en scen som 

egentligen är i slutet av berättelsen? 
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Vad kan man uppnå med ett sådant 

berättargrepp?  

  
En scen i filmen sticker ut jämfört med de 

andra. Det är i början av filmen när Maiks 

pappa meddelar att han ska åka bort två 

veckor med en kvinnlig kollega. Maik sitter 

vid polen och formar plötsligt sin hand till en 

pistol och skjuter mot sin pappa och kvinnan. 

Vi får se hur de träffas av skotten och brutalt 

avrättas. I nästa bildklipp ser vi i 

fågelperspektiv hur de ligger döda på marken 

med stora blodpölar runtomkring sig.  

• Hur förstår vi att detta är hans fantasi 

och inte sker på riktigt i filmens 

handling? 

• Scenen sticker ut bland annat för att 

den skildrar ett brutalt våld som annars 

inte alls präglar filmen. Hur reagerade 

ni på scenen?  

• Varför tror ni att regissören valt att ta 

med denna scen? Tycker ni att scenen 

tillför något, i så fall vad?  

 

Filmen har en berättarröst (voice over). 

Berättarrösten öppnar upp filmens berättelse 

med konstaterandet: ”Utan Tatjana hade jag 

aldrig varit här. Fast hon har ingenting med 

det här att göra.” 

• Vems röst är det som berättar? Vad 

menar han med påståendet ovan? 

• Diskutera berättarperspektivet i 

filmen, är det en allvetande berättare? 

• Vilken effekt på oss tittare kan ett 

sådant berättarperspektiv ge? Blir vi 

mer nyfikna på berättelsen eller kan 

det störa på något sätt? 

  

 
 

Man skulle kunna kalla Goodbye Berlin för en 

Coming of age-film. En genre inom film, teater 

och litteratur som beskriver hur en ung 

människa är på väg att bli vuxen. 

Huvudpersonen, protagonisten, skildras oftast i 

början av filmen som en person som inte är 

färdiglärd. Hen går igenom en personlig 

utveckling och får lära sig mer om sin egen 

identitet och sin omgivning. Maik skildras i 

början av filmen som en outsider som inte får 

vara sig själv i klassen. Genom resan med 

Tschick möter han nya människor och tvingas 

hantera olika situationer. 

• Lyft olika scener ur filmen där Maik 

utsätts för prövningar. Hur löser han 

dem? Klarar han det själv eller får han 

hjälp? Av vem får han i så fall hjälp? 

• På vilket sätt får Isa honom att 

utvecklas? 

• I vilken scen utsätts Maik för sin största 

utmaning? Hur klarar han den?  

I en av de sista scenerna av filmen gör Maik 

entré på skolan för första gången efter 

sommarlovet. När han kliver ut ur en polisbil är 

scenen filmad i slowmotion. Klasskompisarna 

tittar på honom och en tjej frågar: - Vad har 

hänt med Maik? 

• Vad menar hon med den kommentaren? 

Vad är det som har hänt med Maik 

under sommarlovet? Hur kan hon se 

det? 
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Filmen kan också klassas som en roadmovie. I 

denna genre är huvudpersonerna ute på resa, de 

flyr ofta från något och är på samma gång på 

jakt efter frihet.  

• Vad är det som Maik och Tschick flyr 

ifrån? Får de frihet? På vilket sätt då? 

På vilket sätt får de inte det? 

• Kan ni komma på fler filmer som ni 

har sett inom denna genre?  

• Vad i denna genre tror ni att det är 

som lockar tittare? 

 

Filmens originaltitel är ”Tschick” men i 

Sverige lanseras filmen med titeln 

”Goodbye Berlin”. En titel styr hur vi som 

betraktare tolkar en films handling.   

• Diskutera på vilket sätt de båda 

titlarna vinklar handlingen åt olika 

håll? Vilken titel tycker ni passar bäst?  

• Om filmen skulle ha fått en svensk 

titel vad tycker ni att den skulle ha 

hetat då? 

Slutdiskussion 

Fanns det någon scen som ni tyckte extra 

mycket om?  

 

Fanns det någon scen ni inte tyckte om eller 

som ni tyckte var jobbig att se?  

 

Jämför Maik och Tschick i början och i slutet 

av filmen. Har de förändrats eller utvecklats 

på något sätt? 

 

Kunde ni lista ut hur filmen skulle sluta? 

Har filmen något budskap? Vilket/vilka?    
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