
FILMNYTT
VÅRTERMINEN 2022
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser, vårdinrättningar, 
bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio! 

WILD ROOTS

Därför att bra film rör och berör.

BIRTA

TIGRAR • FLYKT • NINJABABYTIGRAR • FLYKT • NINJABABY

Isländsk skolbio-
pärla med premiär 
på BUFF!

Spännande, tänkvärt, ungerskt.
Premiär på Stockholm Filmfestival JUNIOR



Sällan har vi längtat så mycket efter våren – det återvändande ljuset och 
med det hoppet om glada och snälla tider tillsammans, efter en alldeles för 
lång tid av mörker, kyla och ohälsa. Det glada, snälla och varma finns där 
men världen inrymmer också annat. En orolig vår väntar i Europa och års-
tidens mörker ser ut att kunna ersättas av ett värre mörker. Det är svårt att 
ta in. Det är svårt att omfamna allt fint och efterlängtat, att uppmärksamma 
våra barn på naturens kraft och glädjas åt längre dagar och fågelkvitter 
– när människor hotar medmänniskor och död och lidande ses följa den 
smältande snön.

Prata med barnen! Prata om det som är gott, vackert och hoppingivande. 
Ladda dem med kärlek, nyfikenhet och empati. Och prata om det som är 
fult, mörkt och fruktansvärt. Men möt barnen på sin nivå, det är indivduellt 
vad de kan och bör ta del av. Det är därför vi arbetar som vi gör med film, 
med ett omsorgsfullt utvalt utbud av titlar som lämpar sig för barn och 
unga (och vuxna). Film ska göra världen större, öppna för nya perspektiv 
och skapa både insikt och nyfikenhet. Många filmer gör tvärtom; de för-
minskar människan och världen genom förenklingar och stereotyper som 
krymper oss. De filmerna hittar du inte i vår katalog, trots att filmerna där 
ofta kallas för ”smala”. 

Se, samtala och ta hand om varandra i vår.

Fokusfilm, februari 2022. 
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Vi samlar det bästa från när och fjärran, men 
vill alltid bli bättre. Därför undrar vi: 
vad vill du se mer av?

• Film från underrepresenterade länder?
• Film av unga filmskapare?
• Dokumentärfilm?
• Svensk film?
• Novellfilm?
• Kortfilm?

Berätta för oss!
info@fokusfilm.se

Du kan också efterfråga specifika filmer
– om vi inte kan få tag i det du söker så kan vi 

ofta hänvisa dig vidare eller tipsa om andra titlar som 
kanske kan svara mot önskemålet. Vi har fokus på film!
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Vad är en Nationell filmvecka för barn och unga?
– En stor filmfest för alla – skolor, biobesökare, distributörer, politiker, film-
skapare och familjer. Vi ska prata om och hylla filmen och dess betydelse, öka 
intresset och få upp den högst upp på agendan. 

Vad skiljer årets festival från de tidigare?
– Vi kommer erbjuda delar av vårt festivalprogram som strömmande i hela 
landet. Även en del titlar från vårt distributionsutbud för barn och unga kom-
mer kunna ses helt gratis! 
– I god tid innan festivalen kommer vi, tillsammans med flera tunga partners, 
komma med en sammanställning av vad som mer erbjuds på olika håll i landet.

Vad hoppas vi att filmveckan resulterar i?
– Att varenda unge ska få se en bra film som är gjord för dem. 
– Att de som arbetar med film får upp ögonen för allt bra som görs för barn 
och unga. 
– Att politiker och makthavare får upp ögonen för rörlig medias betydelse – 
både i och utanför skolan. 
– Att skapa en mer öppen dialog mellan vuxna och barn kring vad de tittar på 
och varför det är bra. 
– Vi vill även slå ett extra slag för vikten av att titta på film tillsammans 
hemma.
– Vi är bara en aktör av många inom branschen. Vår förhoppning är att distri-
butörer och skolbioprojekt ska uppmärksamma sig själva och varandra – till-
sammans lyfter vi filmen och skolbion upp på agendan. 

Vad gör man om man vill vara med?
– Hör av er! 

Julia Jarl (Festivalchef), intervjuad av Måns Leonartsson.

En nationell filmvecka
för barn och unga?
För att stärka och belysa filmkonstens betydelse utlyser BUFF 
en nationell filmvecka för barn och unga 19-25 mars. Under 
den veckan äger årets upplaga av BUFF rum och i år kom-
mer ett antal titlar från BUFFs distribution att vara tillgäng-
liga gratis på plattformen BUFFplay.se. 

VI SES PÅ

BUFF! 

Vi är på plats under festivalen och 

välkomnar till se
dvanligt film-

i-skolan-mingel tillsa
mmans med 

Folkets Bio och Svenska Filminstitutet!
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Visste du att fram till 1999 var danska 
det första främmande språk som isländ-
ska skolelever fick lära sig? Nu börjar 
undervisning i främmande språk med 
engelska (från årskurs 4) och därefter 
danska (från årskurs 7). Elever med 
goda skäl och/eller förkunskaper i 
svenska eller norska kan med skolans 
tillstånd läsa något av de språken is-
tället för danska. Målet med undervis-
ningen i  danska är  nämligen inte bara 
att eleverna ska lära sig just det språ-
ket. Undervisningen ska fungera som 
en dörröppnare även till svenska och 
norska. 

Historiskt sett har de skandinaviska 
språken (danska, norska och svenska) 
uppstått ur ett och samma språk, urnor-
diskan. De skandinaviska språken samt 
isländska och färöiska utgör språkgrup-
pen nordgermanska språk.

Isländskan är det språk som mest lik-
nar den fornnordiska som talades i hela 
Norden för tusen år sedan. En islänning 
kan till och med förstå texter från 1200-
talet utan större problem. Men insländ-
ska är inte helt lätt för oss svenskar 

idag. En stor skillnad gentemot de skan-
dinaviska språken är antalet bokstäver 
i alfabetet - det finns 32 stycken, trots 
att varken c, q, z och w finns med. Flera 
av vokalerna har en accent, som i orden 
árum, rót och þúsund, och uttalas med 
ett eget ljud. Dessutom har isländskan 
(precis som färöiskan) två tecken som 
helt saknas i de skandinaviska alfabe-
ten, nämligen þ (thorn) och ð (ed). 

I Sverige  ska undervisningen i de  nord-
iska språken inte i första hand syfta till 
att lära eleverna prata utan att förstå 
och i viss mån kommunicera med per-
soner som talar och skriver på ett annat 
nordiskt språk. Det handlar om allt från 
att få syn på likheter och skillnader mel-
lan språken, till att möta grannspråken 
i tal och skrift och att ha utbyten med 
elever från andra nordiska länder.

Tips!
https://islex.arnastofnun.is/se
https://nordeniskolen.org
www.skolverket.se/skolutveckling

Birta
(Birta)
Efter att ha överhört ett telefonsamtal om familjens 
bekymmersamma ekonomi bestämmer sig 11-åriga 
Birta för att ingripa. Julen måste räddas, pengar måste 
in till hushållet och Birta är snart i färd med en upp-
sjö möjliga, och omöjliga, insatser. 

Lillasyster Kata må vara jobbig men en mer lojal 
bundsförvant i projektet går inte att hitta och en-
gagerar sig gör också grannpojken Kim och gamla 
Greta. Deras strapatser blir händelserika, även om 
planerna inte alltid faller helt väl ut. Men med äventy-
ret kommer ny lärdomar och insikter, som kanske är 
mer värda än pengar?

Birta har svensk premiär på BUFF mars 2022!

BRAGI THOR HINRIKSSON. ISLAND 2021. 85 MIN.
TAL: ISLÄNDSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2022.03.25  (SKOLBIO, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 4

SOCIOLOGI · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · EKONOMI · 
RELATIONER · ARBETSLIV · UPPVÄXT · FAMILJ

Birta
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Jag har länge velat göra en film om ett 
komplicerat far-dotter-förhållande. 
Bakom den önskan finns min rela-
tion med min egen far som inte alltid 
har varit problemfri. När jag var liten 
försvann han ur våra liv för en lång 
period, vilket var svårt, men mycket 
av det kunde jag inte bearbeta då i så 
ung ålder. Filmen är på så sätt starkt 
inspirerad av mitt eget liv.

Sedan dess har jag bearbetat mina 
erfarenheter, och kanske är det an-
ledningen till att jag nu så tydligt kan 
definera de känslomässiga processerna 
som uppstår. 

Jag hoppas att min berättelse kan 
hjälpa andra att bearbeta sina egna 
personliga trauman; accepterans och 
förlåtelse är nödvändigheter i de flesta 
familjer och föräldra-barn-relationer, 
på ett eller annat sätt. I den här filmen 
försöker jag skildra processerna ur ett 
personligt perspektiv och förstå vad 
som leder fram till ögonblicket då för-
älder och barn kan möta det förflutna 
och ta ansvar för sina handlingar. Hur 
når vi accepterans inför det som vi inte 

förmår förändra, kan minnas vad som 
varit och lära oss leva med det?

Det är de frågorna som våra trevande 
men viljestarka huvudpersoner också 
utforskar. Den före detta dömde pap-
pan, Tibor, som inte kan kontrollera 
sitt humör och står i ständig konflikt 
med sin omgivning. Hans envisa, 
okuvliga dotter, Niki, som är modig 
nog att dyka in i en okänd värld för 
att träffa sin sedan länge förlorade far 
på nytt. Det som driver henne är det 
grundläggande mänskliga behovet av 
att lära sig om sitt liv och sitt förflutna 
för att förstå sig själv i nuet.

/Hajni Kis, filmen regissör

Wild Roots
(Wild Roots)
När Tibor friges efter ett långt fängelsestraff har han 
svårt att finna sin plats i tillvaron. Livet är tråkigt och 
han försöker glömma tankar om vad som kunde ha 
varit, det förflutna som ändå redan skett. Men det 
förflutna vill inte glömma honom. När Niki får reda 
på att hennes pappa är i stan söker hon upp honom 
i hemlighet. Hon var bara fem år senast de sågs. 
Nu har hon fyllt 12 och lyssnar inte på sin mormors 
skarpa uppmaning att hålla sig borta. Tibor kan inte 
fly från sin historia men hans frånvaro i Nikis liv 
tvingar dem båda att börja om på nytt. I takt med 
att de lär känna varandra inser de sin starka koppling 
och hur kraftfull förlåtelse kan vara.

HAJNI KIS. UNGERN/SLOVAKIEN 2021. 98 MIN.
TAL: UNGERSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2022.03.28  (SKOLBIO, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 4

FAMILJ · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · UPPVÄXT · RELA-
TIONER · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Wild Roots
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Utsnitt ur filmhandledning från Svenska 
Filminstitutet:

Proffsfotbollen, liksom de flesta idrotts-
grenar på hög nivå, ställer höga krav på 
sina unga utövare och Martin Bengts-
sons historia är extrem, men långtifrån 
unik. Pressen kommer utifrån, från me-
dier, lagchefer, tränare, föräldrar och 
lagkamrater. Men den kommer ofta 
även inifrån, i form av orimliga krav på 
att aldrig vara nöjd, alltid prestera ännu 
bättre. I värsta fall förvandlas en älskad 
idrott från passion till besatthet. 

• När förstod ni att Martins självdisci-
plin är så hård att den kan vara skadlig?

Förutom den hårda självdisciplinen ges 
det tidigt andra signaler på att allt inte 
står riktigt rätt till med Martin; att  han 
är en väldigt känslig person som sällan 
kan slappna av helt eller känna sig be-
kväm tillsammans med andra.

• Hur skildrar filmen Martins käns-
lighet, stress och oro? Ge exempel på 
specifika scener/händelser och fundera 
på hur de gestaltas via till exempel bild-

utsnitt, kamerarörelser, scenografi och 
ljud/musik.

Martin flyttar ensam till Milano, men 
har flera vuxna runtomkring sig, såsom 
lagchefen, tränaren och husvärden.

• Varför, tror ni, berättar han inte för 
sin chef eller tränare hur han egentligen 
mår? Varför ber han dem inte om hjälp? 

Tigrar går att se som en resa mot fri-
görelse, en omtumlande sådan, men lik-
väl innebär slutet en slags befrielse. Det 
börjar egentligen redan när Martin läm-
nar Sverige för Italien. Han hade kunnat 
välja att vara kvar i Sverige och fortsätta 
utvecklas som fotbollsspelare även där 
men  han väljer att flytta hemifrån. Ett 
steg bort från familjen/mamman och 
ett tidigt steg in i vuxenvärlden, att bli 
sin egen. Nästa steg blir att frigöra sig 
från den som han har varit, fotbolls-
spelaren. För Martin har det varit fullt 
fokus på fotbollen, han är på sätt och 
vis inget utan fotbollen. Att bli något 
annat innebär att behöva uppfinna sig 
själv på nytt.

Tigrar
(Tigrar)
En film om fotboll, kärlek och att jaga den stora 
drömmen - med livet som insats. En verklighetsbase-
rad skildring inifrån de stora arenorna, de drogfyllda 
festerna och de snabba bilarna. Men också berät-
telsen om en ung mans brinnande besatthet, fångad 
i en absurd fotbollsindustri där allt och alla kan köpas 
för pengar. Snart är det inte längre en kamp om att 
vinna eller förlora, utan om att överleva.

RONNIE SANDAHL. SVERIGE 2020. 119 MIN.
TAL: ENGELSKA, ITALIENSKA, SVENSKA   
TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

IDROTT · HÄLSA · PSYKISK OHÄLSA · SKOLA OCH UT-
BILDNINGSVÄSENDE · VÅRD OCH OMSORG · IDENTITET 
OCH SJÄLVBILD · UPPVÄXT · FILM PÅ BOK

Tigrar
• Hur tolkar ni filmens slut? Hur är den 
scenen konstruerad med bildutsnitt, 
musik och klippning?

• Varför heter filmen Tigrar? Diskutera 
tigerns symboliska betydelse för berät-
telsen.

Läs och arbeta med handledningen i  sin 
helhet på: www.filminstitutet.se
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Utsnitt ur filmhandledning från Svenska 
Filminstitutet: 

Flykt beskriver hur det är att under flera 
år befinna sig på flykt. Hur det kan 
upplevas att lämna ett land utan fram-
tidsutsikter, på en resa vars slutmål är 
oklart.  

Amin, hans mor och syskon hamnar i 
Moskva eftersom det är det enda land 
som kan ge ett tillfälligt visum. Tillva-
ron där blir osäker, särskilt när deras 
visum inte gäller längre och de betraktas 
som papperslösa, illegala. De utsätts för 
ständiga kontroller och blir brutalt han-
terade av rysk polis. De skrapar ihop 
pengar, anlitar människosmugglare och 
beger sig ut på resor där de är nära att 
förlora livet. Allt detta sätter djupa spår 
som Amin varken velat tala om eller för-
mått att bearbeta.

• Amin säger att det gör ont att tänka 
tillbaka på den långa flykten. Hur be-
skriver han rädslan och osäkerheten? 
Vilka händelser upplevde ni som sär-
skilt dramatiska och traumatiska i hans 
berättelse? Vilka situationer och möten

med olika människor, negativa eller 
positiva, verkar ha påverkat Amin star-
kast?

Familjen gör stora uppoffringar. Sär-
skilt Amins bröder, som både tjänar 
ihop pengar och alltid sätter sina yngre
syskon i första rummet på bekostnad 
av sina egna liv. Detta har gett Amin 
skuldkänslor.

• Hur beskriver han sin skuld gentemot 
sina bröder Abbas och Saif? Vilken re-
lation har han till dem? Hur ser famil-
jens dynamik ut?

Filmaren Jonas vill få sin vän Amin att 
berätta om sin flykt. Något som Amin 
aldrig velat. Nu är tiden mogen och 
Jonas låter Amin ta plats på en divan, 
nästan som vid en terapisession. Ber 
honom slappna av och minnas.

En bidragande orsak till Amins ovilja 
att tala om minnena beror på att han 
inte talat sanning om vad som verkligen 
hände. Hans familj klarade sig, även om 
faderns öde förblivit oklart.

Flykt
(Flugt)
Flykt berättar den sanna historien om Amin som 
tvingas konfrontera sitt förflutna för att rädda sin 
framtid. Han flydde från Afghanistan till Danmark 
som ensamresande barn. Nu, som 36-åring, är han 
framgångsrik akademiker och ska gifta sig med sin 
pojkvän. Men han har hemligheter som riskerar att 
rasera det liv han har byggt upp. För första gången 
berättar han hela sin historia för en nära vän.

JONAS POHER RASMUSSEN. DANMARK 2021. 83 MIN.
TAL: DANSKA, DARI, ENGELSKA, FRANSKA, RYSKA   
TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

MIGRATION · KRIG OCH KONFLIKT · TRAUMA · SAM-
HÄLLSKUNSKAP · HISTORIA · EXISTENTIELLA FRÅGOR · 
IDENTITET OCH SJÄLVBILD · RELATIONER 

Flykt
Läs och arbeta med handledningen i  sin 
helhet på: www.filminstitutet.se
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Abolis resa är en dokumentärfilm som följer 
Abolfazl från det att han utvisas från Sverige 
och skickas till Kabul. På plats i Afghanistans 
huvudstad börjar en mödosam kamp för att 
få ID-handlingar. Landet präglas av orolig-
heter, självmordsbombare och talibanernas 
ständiga våldshot. Till sist ser Abolfazl ingen 
annan utväg än att ge sig av på en farlig resa 
till Jaghori, där han har släktingar som kan 
verifiera hans identitet. 

En filmhandledning av Daniel Lundquist
Rek för åk 8 – gymn

Före och efter filmen
Filmen kastar oss rakt in i Abolfazls liv, där 
han redan i inledningen får det dramatiska 
beskedet att han ska utvisas från Sverige. Det 
krävs inga direkta förkunskaper för att bli 
engagerad i berättelsen, men som alltid inför 
en filmvisning i skolan är det bra att vara för-
beredd på vilken typ av film man ska se. I det 
här fallet rör det sig om en dokumentärfilm, 

och mer specifikt en dokumentär skildring av 
en ung människas livsöde. Beroende på elev-
ernas förkunskaper kan det vara intressant att 
diskutera vad som kännetecknar en dokumen-
tärfilm och hur den skiljer sig från en fiktiv 
berättelse. En ständigt aktuell diskussion rör 
huruvida dokumentärfilmen kan sägas skildra 
verkligheten. Det är viktigt att komma ihåg 
att dokumentärfilm kan skildra aspekter av 
verkligheten, men aldrig göra anspråk på att 
vara helt objektiv. Inom allt filmskapande 
görs olika typer av val som påverkar hur vi 
uppfattar den färdiga filmen. 

Filmen utspelar sig till stor del i Afghanistan. 
Kunskap om landets historia och politiska 
utveckling kan skapa fördjupad förståelse för 
Abolfazls situation och de oroligheter som 
skildras i filmen. 

Efter filmen kan det vara intressant att dis-
kutera vidare kring läget i Afghanistan och 
utvecklingen i landet sedan filmen spelades 
in. Filmen öppnar upp för många funderingar 

Abolis resa
Tips! Ny filmhandledning
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länder förhåller sig till flyktingmottagande 
på olika sätt. Vad kan vi göra för att hjälpa 
människor som drabbas av krig, förtryck och 
orättvisor? 

I Abolis resa är huvudpersonen Abolfazl 
utsatt för stora faror när han rör sig i ett land 
som hotas av talibanernas skräckvälde. Med 
sig på resan har Abolfazl filmens regissör, 
Yasaman Sharifmanesh, som även hon riske-
rar sitt liv för att göra den här filmen. Filmen 
bjuder in till spännande samtal om filmens 
produktion och dokumentärfilmarens roll. 

Filmen och läroplanen
Abolis resa kan med lätthet kopplas till un-
dervisningen inom SO–ämnet i både grund-
skolan och på gymnasiet. Filmen skildrar 
samhället i Sverige och i Afghanistan samt 
vilka konsekvenser den svenska migrationspo-
litiken får på en ung människas liv. Den berät-
tar om konflikter i världen och berör synen på 
religion. 

Utöver att filmen kan kopplas till enskilda 
ämnen kan den även bidra till att uppfylla 

flera av de övergripande målen för skolan. De 
grundläggande värden som nämns i läropla-
nen för gymnasiet handlar bland annat om 
förståelse och medmänsklighet: “Skolan ska 
bidra till att elever får en identitet som kan 
relateras till inte bara det specifikt svenska 
utan också det nordiska, det europeiska och 
ytterst det globala.” 

Filmen fungerar som utmärkt utgångspunkt 
för diskussioner kring den rörliga bildens 
betydelse och påverkan, samt dokumentär-
filmens unika förmåga att skildra en del av 
verkligheten. I gymnasieskolans läroplan 
framhålls bland annat att eleverna ska träna 
sig att tänka kritiskt, att granska information 
och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ samt att de ska “ges möj-
lighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik”. 

Filmens handling 
Abolfazl befinner sig i Sverige. Han sitter i en 
bil med Kicki när hennes telefon ringer. En 
kvinna berättar att hon har tråkiga nyheter. 
Abolfazl har fått sitt tredje avslag. De sitter 
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i en biltvätt och kameran filmar Abolfazls 
ansikte som ser sorgset ut. 

Tre månader senare ska Abolfazl utvisas. Han 
berättar att han vandrat till Sverige från Iran, 
dit hans föräldrar flytt från Afghanistan. Men 
Abolfazl kunde inte utvisas till Iran, där hans 
familj finns kvar, eftersom han saknar papper 
som leder honom dit. Han har aldrig haft ett 
ID-kort eller ett pass. När Abolfazl anländer 
till Afghanistans huvudstad Kabul har han 
som högsta prioritet att ordna ett ID-kort. 
Utan giltiga identitetshandlingar kan han inte 
vistas i Afghanistan. 

Ensam i Kabul måste Abolfazl ta sig fram 
genom stadens myller som kantas av trafik-
stockningar och tutande bilar, men också 
militärfordon, helikoptrar och ambulanser. 
Han försöker sälja svenska pengar på gatan. 
Han hade tänkt skicka pengarna han tjänat 
ihop i Sverige till sin familj men nu måste han 
använda dem för att klara sig i Afghanistan. 

Abolfazl åker runt i Kabul.  Chaufförens mo-
biltelefon ringer och någon berättar att själv-
mordsbombare försökt ta sig in på inrikesde-
partementet. Hos myndigheten som utfärdar 
ID-kort är det mycket människor och allmänt 
rörigt. Abolfazl blir visiterad. Han lyckas få 
ett papper att fylla i, men får besked om att 
han behöver få en underskrift från byrepre-
sentanten och två vittnen innan blanketten 
kan lämnas in till myndigheten. När han sitter 
i bilen igen inträffar en explosion och chauf-
fören trycker gasen i botten. På radion hör de 
om dödade och skadade personer, varav flera 
offer varit besökare på folkbokföringsmyn-
digheten.  

Abolfazl pratar i telefon med Kicki och säger 
att han saknar Sverige. Hon svarar att de sak-
nar honom. I Kabul har han fått byta bostad 
många gånger. Som tur är träffar han Ahmad, 
som han känner efter att de tillbringat tid 
tillsammans på Migrationsverkets förvar i 
Märsta. De besöker en lägenhet där de kan 
flytta in, där det bor många unga män tillsam-
mans i olika rum. 

Radions nyheter berättar om talibanernas 
offensiv och att de anfaller staden Jaghuri. 
Abolfazl blir avsläppt vid folkbokföringen. Han 
har varit där många gånger under det senaste 
halvåret, men har fortfarande inte fått något 
ID-kort. Efter köande får han veta att hans

pappa måste skaffa ID-kort först. Abolfazl 
förklarar att hans pappa är i Iran och får till 
svar att då måste han ta med sig sin farfars 
eller farbrors ID-handlingar. Han går till en 
lucka med skylten “Klagomål”. Han förkla-
rar att hans familj är i Iran, men att han har 
släktingar i Jaghuri. Mannen i luckan säger 
att han behöver åka till Jaghuri och ta med 
en släkting som vittne till folkbokförings-
kontoret där. 

Abulfazl ringer till Kicki i Sverige. Han säger 
att det är krångligt för honom. Han går fram 
och tillbaka utanför lägenheten. Han tar sig 
för huvudet. Att ta sig till Jaghuri är riskfyllt, 
men han ser ingen annan utväg. Även i Kabul 
är läget osäkert. Militären stänger av gator 
och det går inte att komma fram. En kväll 
hamnar de i en stor folkmassa. De hör smäl-
lar och tumult utbryter. 

Abulfazl träffar en man som kan hjälpa ho-
nom att ta sig till Jaghuri. Han får tydliga in-
struktioner om vad han måste tänka på. Han 
ska hålla sitt ärende hemligt och han måste 
bära afghanska kläder. Yasaman, filmens regis-
sör, ska gömma papperna under sina kläder. 
Eftersom hon är kvinna så kommer hon inte 
att bli kontrollerad av talibanerna. Om taliba-
nerna upptäcker att de har en kamera med sig 
så kommer de att bli dödade. De måste även 
se upp för tjuvar, rånare och smugglare som 
de kan stöta på under färden. 

På skumpiga vägar lyckas Abulfazl ta sig till 
Jaghuri och sina släktingar där. Hans kusin 
ska köra honom till folkbokföringskontoret. 
Det är ingen lång resa, men vad som helst kan 
hända. När de får syn på en grupp talibaner 
är det redan för sent att vända om. De är 
upptäckta och stoppas av talibanerna. Vikti-
gast av allt är att gömma kameran. Männen 
får lämna bilen och blir utfrågade och visite-
rade. Yasaman forstätter filma i smyg, men vi 
hör på hennes andning att hon är livrädd. Till 
sist får de köra vidare och konstaterar att de 
hade tur. 

I Patoo saknar bilarna registeringsskyltar. 
Abolfazl säger att bilarna är precis som han 
själv: Inte registrerade någonstans. På folk-
bokföringskontoret får Abolfazl beskedet att 
det kommer dröja några dagar. Han fattar 
beslutet att resa tillbaka till Kabul och låta 
kusinen skicka ID-handlingarna när det är 
klart. Snart har en uppenbart nöjd Abolfazl 
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äntligen papperna i sin hand. Han pratar med 
Kicki. Hon berättar att hon har en överrask-
ning: företaget där han jobbat i Sverige vill 
gärna anställa honom. 

För att kunna resa tillbaka till Sverige behö-
ver Abolfazl åka till Iran för en visumintervju, 
eftersom Sverige inte har någon ambassad i 
Afghanistan. För första gången i sitt liv har 
Abolfazl en giltig resehandling. Nu får han 
också möjlighet att återse sin familj som bor 
i Qom, 14 mil söder om Teheran. Det blir ett 
kärt möte med hans mamma, lillebror och 
andra släktingar. Via videosamtal får hans 
mamma träffa Kicki, kvinnan i Sverige som 
hjälpt hennes son så mycket. 

Inför besöket på ambassaden känner sig 
Abolfazl orolig igen. Blir han inte beviljad 
visum så förblir Sverige stängt för honom. 
Beskedet dröjer och hans visum i Iran är på 
väg att gå ut. Han reser tillbaka till Kabul och 
återförenas med vännen Ahmad. Det har gått 
tre månader sedan de sågs. 

Abolfazl pratar med Kicki, som igen har något 
viktigt att berätta. Han har fått uppehållstill-

stånd i två år för att arbeta i Sverige. Ahmad 
kramar om honom. Det känns i hjärtat, säger 
Abolfazl. På flygplatsen i Sverige möts Abolfazl 
av Kicki. Nu kan livet börja om i Sverige efter 
lång väntan och mödosam kamp, som pendlat 
mellan hopp och förtvivlan. 

Att diskutera efter filmen 

Politiken som avgör flyktingarnas framtid
Filmen Abolis resa inleds med att Abolfazl 
fått avslag på sin ansökan om uppehålls-
tillstånd i Sverige. Han utvisas därefter till 
Afghanistan. 

• Vad vet vi om Abolfazls bakgrund? Varför 
har han kommit till Sverige? Vad har han 
varit med om? Varför får han inte stanna i 
Sverige? 

• Hur ser processen ut om man kommer till 
Sverige och vill stanna i landet? 

• Vad är Migrationsverkets uppdrag? Vilka 
andra myndigheter finns i Sverige och hur är 
de kopplade till regeringen? 
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• Abolfazl saknar ID-kort. Vad innebär det för 
honom? Varför är det så viktigt med ID-hand-
lingar? Hur går det till att skaffa ID-handlingar 
i Sverige? 

Sveriges invandringspolitik har sett olika ut 
genom historien. En viktig händelse under 
modern tid var den så kallade flyktingkrisen 
2015. Sedan dess har Sverige intagit en mer 
restriktiv hållning till flyktingmottagande. 

• Vad var det som hände 2015 som föranled-
de förändringar i den svenska asylpolitiken? 
På vilket sätt förändrades Sveriges hållning? 

• “Flyktingkrisen” påverkade hela Europa 
och än idag är invandringen en fråga som 
splittrar Europa. Vilken roll spelar EU när det 
kommer till flyktingmottagande? Hur är si-
tuationen idag vad gäller flyktingmottagande 
i Europa? 

• I Sverige finns det politiska partier med 
olika inställning till migrationsfrågan. Hur 
skiljer sig deras politiska ideologier och hur 
ser de konkret på invandring?

Krig, förtryck och fattigdom
I politiska diskussioner och i samhällsdebat-
ten i stort utmålas ofta migrationen som ett 
problem och då sällan utifrån flyktingarnas 
perspektiv. Istället handlar det ofta om vilka 
problem invandring innebär för Sverige och 
för Europa. De verkliga problemen - krig, 
förtryck, fattigdom - tenderar att hamna i 
skymundan och fokus riktas bort från alla de 
människor som befinner sig på flykt. 

• Vilka olika alternativ finns det för att hjälpa 
människor som är på flykt från krig och för-
tryck? Tycker du att Sveriges och EU:s håll-
ning i frågan är rimlig och human? Varför/
varför inte?

Abolfazl har, i likhet med många andra flyk-
tingar, tagit sig genom hela Europa för att till 
sist nå Sverige. Många flyktingar har vittnat 
om den mödosamma och farliga resa som det 
ofta innebär. Vi förstår att det måste krävas 
extrema händelser eller mycket svåra levnads-
villkor för att en människa ska hamna i ett liv 
som flykting. 
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• Går det att föreställa sig ett liv på flykt? 
Hur skulle det vara att lämna allt och ta sig 
till en främmande land långt borta? Vad finns 
det i klassen för erfarenheter och kunskaper 
om att leva som flykting? 

• En märklig detalj i filmen är att Abolfazl ut-
visas till ett land som han har få kopplingar till, 
och inte skickas till sin familj i Iran. I filmen sä-
ger taxichauffören att Abolfazl ska vara glad 
över att få leva i sitt eget land. Vad tror du att 
han menar med det? Vilken betydelse har ens 
hemland och ursprung? 

• Även Sverige har en historia av utvandring. 
Enligt Statistiska Centralbyrån utvandrade 
cirka 1,4 miljoner personer från Sverige mel-
lan  åren 1860 och 1930. Hur var situationen 
i Sverige under denna tid och varför lämnade 
så många landet? 

• Idag är situation omvänd och Sverige har 
förändrats från ett utvandringsland till ett 
invandringsland. I filmen säger Abolfazl att 
Sverige är bra för att man kan nå framgång här. 
Hur ser du på det? Vad menar han med fram-
gång tror du? Vilka förutsättningar har man att 
lyckas och skapa sig ett bra liv i Sverige? 

Situationen i Afghanistan
Abolis resa utspelar sig till stora delar i 
Afghanistan och vi får en inblick i ett land 
präglat av oroligheter. 

• Vilka bilder av livet i Afghanistan får vi 
genom Abolis resa? Hur skulle du beskriva 
vardagen i Afghanistan utifrån hur det skild-
ras i filmen? 

• Är det några bilder som särskilt etsat sig 
fast? Varför? 

• Abolfazl ser ingen annan lösning än att ge 
sig ut på den farliga resan mellan Kabul och 
Jaghuri. Det stora hotet i filmen är talibanerna. 
Vad får vi veta om talibanerna genom filmen? 
Vilka är talibanerna och vad har de för agen-
da? Vilka andra hot finns det för Abolfazl? 

• Afghanistan är ett land som präglats av krig 
under lång tid. Hur har utvecklingen i landet 
sett ut? Vad hände 2020 som gjorde att si-
tuationen i landet förvärrades? Vad vet vi om 
läget i Afghanistan idag? 

• En särskilt utsatt grupp i Afghanistan är 
kvinnorna. På vilka sätt är kvinnor och 
flickor särskilt drabbade av att talibanerna 
har makten? 

Dokumentärfilmen som sanningssägare och 
opinionsbildare
Dokumentärfilmen spelar en viktig roll för att 
skildra världen vi lever i och fördjupa förstå-
elsen för olika samhällsfrågor. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att en dokumen-
tärfilm inte ger en heltäckande bild av verklig-
heten, och att det alltid finns flera perspektiv 
på en fråga eller ett händelseförlopp. 

• I Abolis resa får vi följa med Abofazl genom 
hans olika svårigheter och utmaningar. Hur 
har regissören arbetat för vi som publik ska 
känna närhet till huvudpersonen och bli enga-
gerade i berättelsen? Fundera över saker som 
bildval, kameravinklar, klippning och musik. 

• Vi förstår att filmens regissör, Yasaman 
Sharifmanesh, befunnit sig nära Abolfazl i 
flera utsatta och ibland farliga situationer. I 
några scener blir det särskilt tydligt att någon 
är med och filmar. Vid ett tillfälle säger en 
militär till kameran “gå iväg, du som filmar!” 
och inför resan till Jaghuri talar Abofazl om 
att han är orolig för Yasaman. I filmens mest 
rafflande scen, när de blir stoppade av tali-
banska soldater, hör vi regissörens andning 
medan hon fortsätter filma. Vad tänker du om 
regissörens roll och inblandning i filmen? Kan 
det ha hjälpt Abolfazl på något sätt att hon 
följt med honom på resan? 

• Upplever du att filmen har en viss agenda 
eller ett särskilt budskap? Vad tror du är film-
skaparens syfte med filmen? 

------
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Utsnitt ur filmhandledning från Svenska 
Filminstitutet: 

Det är viktigt att komma ihåg när det 
gäller alla typer av rörliga bilder att det 
alltid är någon som bestämt var kame-
ran ska stå, i vilken vinkel den ska filma 
och vilka sekvenser som till sist kommer 
med i filmen vi ser. Inte ens en övervak-
ningskamera har kapaciteten att visa ett 
helt händelseförlopp subjektivt – kame-
ran är alltid objektiv och det finns alltid 
något vi inte får se. Bilderna vi får se 
är alltid utvalda med syftet att förmedla 
en historia, ett budskap, underhålla oss 
eller få oss att känna något visst. Vid en 
första anblick är det skådespelarna som 
skiljer en spelfilm från en dokumentär-
film – den andra har inga skådespelare, 
de medverkande framstår som sig själva.

From the Wild Sea utgår från något som 
kallas ”observerande berättarteknik”, 
där utgångspunkten är att publiken ska 
få se en ostörd/orörd verklighet. 

Genom att kameran hela tiden är som 
en fluga på väggen, är vi i publiken 
alltid med som extra karaktär mitt i 

händelsernas centrum. Kameran och vi 
observerar hela tiden det som händer 
och vi varken ser eller hör filmskapa-
ren. Barriären mellan oss och de levande 
varelserna i filmen – människa som djur 
försvinner och vi får uppleva det som 
händer på nära håll.

Klimatförändringar och miljö-
förstörelse
Enligt European Environmental agency 
måste vi agera snabbt för att rädda 
Europas marina ekosystem. Hot som 
övergödning, föroreningar och klimat-
förändringar ökar ständigt. Vi måste 
försöka vända alla år av människans 
försummelse av naturen – men tiden 
håller på att rinna iväg. Människans 
missbruk av haven och dess resurser 
påverkar både djur och växter och för-
ändrar vattnet i sig: det blir varmare 
och surare. Tillsammans pekar detta 
mot oåterkalleliga förändringar i eko-
systemet.

Väderleksrapporterna på radio går som 
en röd tråd genom filmens berättelse – 
vi hör dem i bilen på uttryckningar, i 
hjälpcentrets kala miljö etc. Däremellan 

From The Wild Sea
(From The Wild Sea)
En annorlunda filmisk naturdokumentär som ger 
både insikter och nya vänner. Till vindens vinande 
och sälkutarnas gnyende vaggas vi in i en fängslande 
berättelse där både människor och djur får oss att 
lyssna och känna. Aldrig har havet känts närmre och 
djuren mer besläktade. Men vad gör vi mot dem?

ROBIN PETRÉ. DANMARK 2021. 78 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

NTURKUNSKAP · KLIMAT · MILJÖ · DJUR · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · GEOGRAFI · EXISTENTIELLA FRÅGOR · 
HÅLLBAR  UTVECKLING

From The Wild Sea
ser vi bilder på de rasande arga vågorna 
på havet. Det är stormar, regnoväder 
och stigande havsnivåer.

• På vilka sätt ser vi tecken på klimat-
förändringar i filmen?

• Hur påverkar de våra djur?

• Hur påverkar de människan?

Läs och arbeta med handledningen i  
sin helhet på: www.filminstitutet.se
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Farah
(Farah)
Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att 
får studera till lärare. I den lilla byn går vardagen sin stilla lunk, men 
allt förändras drastiskt när israeliska soldater stormar in och tvingar 
befolkningen på flykt. I förtvivlan låser Farhas pappa in henne i matkäl-
laren, men löfte om att snarast möjligt komma och hämta henne. 
Men pappan blir fängslad och ingen kommer. Inlåst i det lilla mörka 
utrymmet bevittnar Farha det som händer utanför genom ett litet 
hål som är hennes enda källa till ljus och luft, och hennes enda kopp-
ling till omvärlden. Sakta dukar Farha under och när hennes pappa 
äntligen kommer tillbaka är hon helt uttömd på hopp. Bygger på en  
verkliga händelse.

DARIN J. SALLAM. JORDANIEN, SAUDIARABIEN, SVERIGE 2021. 92 MIN.
TAL: ARABISKA, ENGELSKA, HEBREISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KRIG OCH KONFLIKT · PSYKOLOGI · UPPVÄXT · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Ninjababy
(Ninjababy)
Rakel har en massa planer för sitt liv, ingen av dem innefattar att bli 
mamma. Så när hon upptäcker att hon är gravid vänds hennes tillvaro 
minst sagt upp- och ner. Att bebisen inom henne dessutom envisas 
med att ha egna åsikter gör inte saken lättare. Nu måste hon få ord-
ning på tillvaron, något som inte är Rakels bästa gren.

YNGVILD SVE FLIKKE. NORGE 2020. 104 MIN.
TAL: NORSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

FAMILJ · PSYKOLOGI · RELATIONER · UPPVÄXT · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Psykos i Stockholm
En mamma och hennes dotter är på väg till Stockholm för att fira 
dotterns 14 -årsdag. Redan på tåget börjar mamman uppföra sig 
konstigt och dottern befarar att ett sammanbrott är på väg. Trots var-
ningstecknen försöker de genomföra semestern som planerat. Men 
tillståndet trappas upp och dottern lämnas ensam och får under några 
magiska dagar och nätter utforska Stockholm på egen hand. Psykos i 
Stockholm är ett förhöjt drama om en villkorslös relation.

MARIA BÄCK. SVERIGE 2020. 100 MIN.
TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET

FAMILJ · PSYKOLOGI · RELATIONER · UPPVÄXT · EXISTENTIELLA FRÅGOR
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Filmtitel

1. Spaceboy
2. Mission Ulja Funk
3. Slalom
4. H is for Happiness
5. Khorshid
6. Kokong
7. Den osynliga flickan
8. Tigrar
9. Flykt
10. Babyteeth

Visningsmiljö

1. Klassrum
2. Skolbio 
3. Distansundervisning

Ämnesord

1. Sexualitet
2. Klimat
3. Hållbarhet

Talat språk

1. Spanska
2. Franska 
3. Arabiska

Filmtyp

1. Spelfilm
2. Dokumentärfilm 
3. Animationsfilm

Föregående termins mest efterfrågade:

Tips! Övergripande resurser för 
filmpedagogiskt arbete

Introduktion till filmpedagogik belyser hur filmen och andra rörliga bildmedier kan 
användas för en modern, dialogbaserad undervisning från förskoleklass till gymnasie-
skola. Vad är egentligen filmpedagogik? Hur kan den bedrivas? Här finns inspirerande 
och motiverande texter om nyttan och nöjet med filmpedagogik ur både teoretiskt och 
praktiskt perspektiv.

Filmpedagogiken utgör egentligen inte en metod, utan flera olika metoder. Den är 
en estetisk lärprocess – en som stimulerar eleven till att aktivt se, samtala om och 
skapa såväl självständigt som i dialog med kamrater och pedagog. Den är också en av 
grundstenarna inom media literacy, eller medie- och informationskunnighet (MIK), som 
är central för orienteringen och inkluderingen i ett modernt, demokratiskt samhälle. 
Denna andra, utökade upplaga av boken innehåller ett nytt kapitel om litterära 
adaptioner.

Introduktion till filmpedagogik, 2 uppl : Vita duken som svarta tavlan
ISBN   9789140692634

Svenska Filminstitutets allmänna 
handledning för filmer som saknar 
eget pedagogiskt material. 
www.filminstitutet.se

Filmhandledningar,
nytilllkommet och på 
gång
Ibland kommer filmhandledningar redan i samband med en 
films biografpremiär, ibland dröjer de lite. Här är efterfrågat 
material som tillkommit sedan sist – och material på väg in!

· Abolis resa
· Babyteeth
· Birta – kommer snart!
· Flykt
· From The Wild Sea
· Kokong
· Maronas fantastiska resa
· Mission Ulja Funk
· Sagan om björnarna som erövrade Sicilien
· Tigrar
· Wild Roots – kommer snart!

Tips! Skolbio vt 2022
BUFF, Barn- och Ungdomsfilmfestivalen i Malmö hålls 19-25 
mars. Även som digital festival.

Film i Skolan-dagen under BUFF tema: Filmen som språk!
Online & kostnadsfritt Tisdag 22 mars kl 13-16, separat för-
anmälan krävs

Stockholms filmfestival Junior i Stockholm 28 mars - 2 april. 
Även som digital festival.

Stöd till filmkulturell 
verksamhet för barn 
och ungdom
Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finan-
sierad verksamhet med syftet att ge barn och ungdomar 
möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade 
kunskaper om rörliga bilder. Sista ansökningsdag är 31 mars.




