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Barnhemmet
Barnhemmet är ett engagerande drama som på ett lättsamt 
sätt lyckas berätta en omtumlande historia. Berättelsen 
utspelar sig i Afghanistan i slutet av 1980-talet och i fokus 
står 15-årige Qodrat som bor på gatorna i Kabul, älskar 
Bollywood-film och dagdrömmer sig in i sina favoritscener. 
Men han åker fast för att sälja biobiljetter på svarta 
marknaden och hamnar på ett barnhem. Vilket visar sig 
vara något positiv men den politiska situationen är instabil 
och Qodrat och hans vänner på barnhemmet måste 
försvara sitt "hem". 

Filmen är gjord av en ung afghansk regissör och hon har 
baserat sin berättelse på en väns dagböcker.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
sträcker sig från årskurs 8 till och med gymnasiet är 
just en rekommendation. Du väljer själv om du vill ta 
upp ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller 
om du kan viga lite mer tid till fördjupning och närstu-
dier av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst 
och vet vad som kan vara relevant och intressant just 
för dem. Med den här handledningen kan du även an-
vända klipp ifrån filmen för att ha ett tydligare underlag 
och stöd för minnet.

Innan filmen
Barnhemmet utspelar sig i Afghanistan i slutet av 
1980-talet. 

• Be eleverna fundera på vad de har för bild av landet 
Afghanistan, både geografiskt och kulturellt innan de 
ser filmen och på vilket sätt Barnhemmet bekräftar eller 
förändrar deras föreställningar.

Filmen bygger på en persons dagböcker. 

• Be eleverna fundera på hur det påverkar filmens 
berättelsestruktur.

Filmen och läroplanen
Eftersom Afghanistans moderna historia har haft global 
påverkan är Barnhemmet intressant ur flera aspek-
ter. Den kan med fördel knytas till samhällskunskap 

och geografi. Kunskapskraven för geografi i årskurs 
9 nämner exempelvis att eleven ska ha kunskaper om 
samspelet mellan människa, samhälle och natur och 
visa prov på det genom resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och 
klimat i olika delar av världen. Läroplanen för samhälls-
kunskap säger att eleverna ska utveckla förståelse för 
sina egna och andra människors levnadsvillkor och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

Dessutom fungerar filmen utmärkt som utgångspunkt 
för att diskutera värdegrundsfrågor och ge en djupare 
förståelse och empati för andra människor i andra delar 
av världen. 

Genom filmens fantasifulla musikalinslag finns också 
möjlighet att kombinera detta med att utforska kunska-
per och erfarenheter om olika kulturella och estetiska 
uttrycksformer som berörs i läroplanerna för såväl bild 
som svenska. 

Handling
Året är 1989. Platsen Kabul, Afghanistan. Landet som 
präglats av krig och oro har för tillfället en sovjetvänlig 
regering. 

Femtonårige Qodrat är hemlös och överlever på Kabuls 
gator genom att sälja nyckelringar och att köpa upp 
eftertraktade biobiljetter som han återsäljer med vinst. 
Alla älskar bio i Kabul och vi ser hur Qodrat och övriga 
i publiken lever sig in i en actionbetonad indisk film från 
”Bollywood”. 

Men, det är olagligt att sälja biljetter på svarta markna-
den och Qodrat blir tagen av myndigheterna och hamnar 
på ett barnhem. 



De är flera barn som anländer samtidigt, bland dem 
Masih och Fayaz. Den bara fjortonårige Masih visar 
sig vara morbror till sextonårige Fayaz. När en polis 
intervjuar dem får vi reda på att Masihs pappa är död 
och att han var en mujahedin-krigare och att de gått tre 
år i skolan. 

När de kommer till barnhemmet tilldelas de olika rum 
och Fayaz hamnar i ett rum som styrs av Ehsan och hans 
vapendragare. Ehsan är lite äldre och ser det som sin rätt 
att domdera med alla andra, yngre barn på hemmet. 
Qodrat har aldrig gått i skolan men har lärt sig läsa och 
skriva på egen hand. Barnhemmets ansvariga har lite 
svårt att placera honom men han hamnar i en klass med 
en rysk lärarinna och får direkt börja lära sig ryska. I 
klassen går också Sediqa, en flicka som han direkt blir 
intresserad av. När han tittar på henne drömmer han sig 
bort och hamnar i en egen Bollywood-film från 1980-
talet där han och Sediqa sjunger och dansar på olika 
idylliska platser.

På barnhemmet ordnas det ibland familjedagar. De barn 
som inte har några släktingar som kan komma och hälsa 
på, driver runt och tittar på. Däribland Ehsan och hans 
vapendragare. Den senare drömmer mest om kvinnor 
medan Ehsan längtar till utlandet där det går att leva 
fritt.

Qodrat, Masih och kompisarna har letat sig bort till en 
flod där de tar ett bad. En vacker och fridfull plats som 
abrupt invaderas av verkligheten när en rysk pansarvagn 
kraschar nerför ett stup. Pojkarna springer för att titta 
och ser hur ryska soldater panikartat försöker hjälpa 
sina kompisar. När soldaterna åkt iväg igen så smyger 

sig barnen fram till pansarvagnen och tar lite troféer som 
gasmaskar och ammunition. 

Qodrat och kompisen Hasib åker och pallar äpplen och på 
kvällen ligger alla kompisarna och pratar om vem av de 
kvinnliga lärarna som är vackrast. När alla sover klättrar 
Fayaz ut genom fönstret och in i en av lärarinnornas rum 
där han tyst tittar på när hon sover.

Tack vare barnhemmets ryska kontakter får Qodrat och 
hans klass åka till Sovjetunionen som ”pionjärer” och 
träffa ryska barn på ett pionjärläger. Där får de också spela 
schack. Det finns till och med schackdatorer och Masih 
hyllas när han lyckas besegra datorn. När de kommer hem 
igen så blir han utmanad av Ehsan, som inte kan hantera 
att bli utklassad av Masih och börjar bråka. Föreståndaren 
Anwar kommer och avbryter bråket och Ehsan tvingas att 
lämna barnhemmet. 

Hasib har blivit övertygad om att han kan skapa ett hals-
band av kulorna de hittade i pansarvagnen och försöker på 
alla sätt göra ett hål i en av patronerna för ett snöre. När 
han bankar på patronen exploderar den och Hasib dör. När 
ambulansen för bort Hasib drömmer sig Qodrat in i ännu 
en Bollywoodinspirerad filmscen där han och Hasib åker 
motorcykel glatt sjungandes om sin vänskap. 

Masih och Qodrat besöker Fayaz som blivit apatisk och 
är på sjukhus. Barnhemsföreståndaren annonserar vid en 
middag att läget i landet är osäkert och att mujahedins an-
tagligen kommer att ta över makten. Barnhemmet behöver 
förbereda sig för detta maktskifte genom att bränna alla 
bilder, böcker och dokument som har att göra med Sovjet-
unionen eller president Najib. Talibanerna tar över Kabul 
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och en grupp beväpnade mujahedins närmar sig barnhem-
met. Föreståndaren Anwar försöker hindra dem genom att 
säga att det bara är ett barnhem men blir nedskjuten. 
Filmen slutar med att Qodrat än en gång hamnar i en 
drömsk Bollywood-sekvens där han med stridskunskaper 
passande för en actionfilm besegrar mujahedin-krigarna 
och tittar in i kameran, mot framtiden. 

Filmens bakgrund
Dagböckerna 
Barnhemmet bygger på Anwar Hashimis dagböcker. Han 
en vän till regissören Shahrbanoo Sadat och spelar dessut-
om rollen som barnhemsföreståndaren Anwar. Shahrbanoo 
Sadat planerar för att hans dagböcker ska ligga till grund 
för en pentalogi, det vill säga, fem filmer som alla ska 
handla om olika delar av Anwars liv. Barnhemmet är film 
nummer två. Den första filmen heter Wolf and Sheep (finns 
tillgänglig för skolan via FilmCentrum).

Afghanistan
Namnet Afghanistan betyder ungefär "afghanernas land". 
Det började användas i slutet av 1800-talet och blev offici-
ellt landsnamn 1919 när landet blev självständigt. Tidigare 
hade det inte funnits ett gemensamt namn eftersom landet 
varit uppdelat i olika delar och i omgångar varit kontrolle-
rat av olika andra länder. Dagens gränser drogs upp genom 
en uppgörelse mellan Ryssland och Storbritannien. Landet 
styrdes som en monarki fram till 1973 då kungen avsattes 
genom en statskupp och landet fick en statsmodell av sov-
jetiskt snitt. Efter den sovjetiska invasionen 1979 styrdes 
landet som en folkrepublik av sovjetmodell. Under hela 
1980-talet stred sovjetiska styrkor mot afghanska mujahe-
din som var en sammanslagning av islamiska styrkor som 
bland annat stöttades av USA, Saudiarabien och Pakistan 

men generellt sett är 1980-talet ändå en relativt stabil tid 
för Afghanistan.  

Efter Sovjetunionens tillbakadragande 1989 övergick 
mujahedingrupperna till att strida inbördes. Kaoset gjorde 
det möjligt för talibanerna att erövra större delen av 
landet och sedermera ersätta författningen med en strikt 
islamisk lag som de genomförde genom sitt terrorstyre. 

• Afghanistan är ett land som levt i ett mer eller mindre 
kaotiskt krigstillstånd i flera decennier. Hur tror ni att det 
påverkar invånarna? Vad har ni för bild av Afghanistan? 
Gav skildringen i filmen några andra föreställningar? 

I början av Barnhemmet får vi information om att det är 
år 1989 och sovjetvänligt styre. I slutet av filmen kommer 
barnhemsdirektören och berättar att mujahedingruppe-
ringar tagit kontroll över Kabul och att presidenten, Dr 
Najib, flytt till FN-ambassaden. Det är få länder som har 
en lika omtumlande historia som Afghanistan och där 
globala, religiösa och demokratiska drömmar befunnit sig 
i en till synes oändlig dragkamp. Där är tidsperioden som 
Barnhemmet utspelar sig under extra intressant. Oerhört 
kortfattat så var president Najib stöttad av Sovjetunionen 
och han inledde sitt utträdde ur landet 1989. Mujahe-
dingrupperingarna, där talibanerna ingick, stöttades av 
USA och Pakistan.

• Hur märks det på barnhemmet i filmen att det har blivit 
nytt styre? Vilka blir de största skillnaderna för barnen 
efter att talibanerna tar över? 

Filmen visar det sovjetiska inflytandet på flera sätt. Det 
pratas ryska i undervisningen och barnen får åka till ett 
ryskt pionjärläger. 

Afghanskt landskap. Licensfri bild 
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Pionjärer var en kommunistisk ungdomsorganisation 
riktad till barn mellan 11 och 15 år som ordnade all typ 
av fritidsverksamhet med avsikt att fostra barn i deras 
utveckling. Organisationen innebar fantastiska möjlig-
heter för barnen men utgjordes också av en utpräglad 
hierarki med fokus på att odla fram goda partikamrater 
för det kommunistiska styret. 

• Hur uppfattar ni resan till det ryska pionjärlägret? För 
ett afghanskt barnhemsbarn kan man förstås tänka att 
det var något mycket märkvärdigt men finns det något i 
skildringen som tyder på en kritik av det kommunistiska 
styret? 

Filmens form och innehåll
Filmens berättelse
Filmen är inte uppbyggd efter någon klassisk drama-
turgi utan består av mer eller mindre korta episoder ur 
Qodrats liv. Ögonblicksbilder där Qodrat nästan oftare 
agerar åskådare än centralgestalt. Flera av dessa episo-
der får inte heller någon uppföljning. Det är på sätt och 
vis lite som livet självt men kan också uppfattas som 
ofullständigt. När vi tar del av en fiktiv berättelse vill vi 
gärna få någon förklaring. 

• På vilket sätt tycker ni att berättelsen i Barnhemmet 
skiljer sig från andra, mer klassiskt berättade historier?

• Hur skulle ni beskriva Qodrat? På vilket sätt är han 
ändå filmens huvudperson?

• Hur skulle ni beskriva filmen? Vilken typ av berättelse 
skapar filmens episoder tillsammans?

• Vilket avsnitt i filmen minns ni mest? Varför?

Även filmens kamera- och klippningsarbete bidrar till 

filmens realistiska och vardagliga känsla (förutom de 
drömska sångnumren). Tillsammans med det episodiska 
berättandet kan filmen kanske verka lite slumpartad. 
Men filmen har ändå en väldigt tydlig rytm som lyfter 
fram regissören, att det är hon som håller i taktpinnen 
och är i full kontroll. En vision där vardagens slump-
mässighet är en uttänkt strategi. 

• Fundera på hur filmen är filmad och hur klipp, bilder 
och dialog skapar en viss känsla. Hur gör man för att 
skildra ett liv utan att vare sig förhöja verkligheten eller 
bli slav under den? 

• Att filma vardagen blir ofta urbota tråkigt. Om ni har 
möjlighet testa gärna själva genom att dokumentera en 
dag i ert eget liv men gör det på bara några minuter.

Det finns flera avsnitt i filmen som väcker fler frågor än 
vad de ger svar. Kraftfulla och omtumlande händelser. 
En sådan episod är när Fayaz klättrar in och tittar på när 
hans lärarinna sover. En grov invasion av hennes inte-
gritet motiverad av pojkaktig förälskelse. Även Fayaz 
insjuknande är tecknat på samma skissartade sätt, även 
om vi i detta fall kan dra vissa slutsatser då han verkar 
ha drabbats av psykiska problem.

• Hur upplever ni dessa situationer? Vilken typ av in-
tryck skapar det av barnens liv generellt?

• Genom filmens inledande textskylt och informationen 
om president Najibs flykt i slutet förstår vi att det har 
gått tre år sedan filmen började. Hur upplever ni filmens 
egen tidsrymd? Gör gärna en reflektion utifrån era egna 
minnen, hur är de sorterade och komprimerade i rum 
och tid?

Titta på klipp 1.
En av filmens finaste scener är när barnhemskompisarna 
lämnar barnhemmet och badar i en flod. En idyllisk scen 
som fångar hur livet borde vara för alla barn. Dessutom 
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ger det en bild av Afghanistan som det vackra land som 
så många reseböcker beskriver det som. Många kallar 
det för ett av världens vackraste.

Men plötsligt rycks barnen tillbaka in i den våldsamma 
verklighet som har präglat Afghanistan under så många 
år när en rysk stridsvagn kraschar. Kontrasten gör att 
badet nästan framstår som en av Qodrats idylliska 
Bollywood-drömmar. Samtidigt blir det ett fint bevis på 
hur vardagens små glädjeämnen existerar mitt i allt det 
andra. Den olycksbådande stridsvagnen blir däremot 
mer än en symbol när kulorna de hittar där bidrar till en 
ödesdiger händelse. 

• Hur förändras er känsla under klippets gång? Varför 
tror ni att regissören sätter ihop dessa två händelser?

• Vad har ni för bild av Afghanistan som land? Hur 
skulle det se ut om ni skulle beskriva det i ord eller en 
teckning?

Pojkar
Barnhemmet är en film full av pojkar. Det finns flickor 
som deltar i undervisningen och kvinnliga lärare. Men 
det är ändå pojkarnas film och i sovsalarna är det bara 
pojkar vi ser. 

Filmen bygger på en pojkes egna dagböcker men den är 
skriven och regisserad av en kvinna. 

• Tror ni att det spelar roll vem som gör en film? 

• Var det något utifrån pojkarna sätt att vara eller prata 
som ni reagerade på? 
Något som kändes annorlunda mot hur ni själva uppfat-
tar det är att ”vara pojke”?

Barnhem på film är ofta detsamma som fängelselik-

nande skräckinstitutioner utan mänsklighet. I den här 
filmens barnhem finns trygghet, utbildning och vuxna 
som bryr sig. Visst finns det oroande inslag, som de äld-
re killarna Eshan och Asad som styr och ställer genom 
hot om fysiska repressalier, men det bestående intrycket 
är ändå att det är en varm plats. 

• Vad får ni för associationer till ordet ”barnhem”? Vad 
finns det för barnhemsskildringar, såväl fiktiva som 
riktiga, ni har hört talas om?

• Vilka scener i filmen minns ni som trygga eller hotful-
la?

• Tror ni att situationen hade varit annorlunda om det 
inte enbart varit pojkar på boendet?

Bollywood och fantasi
Titta på klipp 2.
Indiska filmer är oerhört populära i Afghanistan och på 
1980-talet hade Kabul en livlig biografkultur där ”Bol-
lywood” dominerade. Bollywood är en sammanslagning 
av indiska staden Bombay (numer Mumbai) och Hol-
lywood. Bombay/Mumbai är centrum för den indiska 
filmproduktionen, som räknat till antalet producerade 
filmer är störst i världen. Det något yviga och slarviga 
begreppet ”Bollywood-film” syftar vanligtvis på all typ 
av indisk film av en viss typ, så kallad masalafilm. En 
genre vars tydligaste kännetecken är att den blandar alla 
genrer och absolut inte har realism i fokus. Här mixas 
det istället hejvilt mellan action, romantik, drama och 
musik i pittoreska och exotiska miljöer och vanligtvis 
med helaftonslånga speltider. 

Två av de mest stilbildande filmerna i denna genre är 
Deewaar, en film som innehåller en nästan identiskt 
slagsmålsscen som den Qodrat ser i början av 

Klipp 2
Källa: Sveriges Förenade Filmstudios
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Barnhemmet och Sholay. Båda filmerna är från 1975. En 
modern klassiker är Oscarnominerade Lagaan (2001), 
som också fick svensk premiär.  

• Gör gärna en liten tur på nätet och bekanta er med 
”Bollywood-estetiken”. Har ni möjlighet, testa att göra 
en egen Bollywood-film. Fundera kring vad det finns för 
andra genrer eller geografiska områden som har ett lika 
typiskt uttryck. Hur skulle exempelvis en typiskt svensk 
film se ut om ni försökte göra den själva?

Filmens regissör Shahrbanoo Sadat har berättat att hon 
länge var skeptisk till Bollywoodfilm, tills hon tillbring-
ade några månader i Berlin på ett manusstipendium 
och istället för att skriva såg hundratals Bollywoodfil-
mer. Hon upptäckte då ett mönster i filmerna där Bol-
lywood-hjälten ofta var fattig och föräldralös i början av 
filmen men rik och mäktig i slutet och hon förstod varför 
den här typen av film fungerar så bra i Afghanistan. I tre 
timmar får människor drömma sig bort. De vill inte se 
en skildring av sina egna eländiga liv, de vill se dans och 
action. 

I Barnhemmet använder Shahrbanoo Sadat själv Bol-
lywood-inslag för att gestalta känslor. Hon menar att 
Afghanistans befolkning, präglade av fyrtio år av krig, 
har lärt sig att hålla sina känslor inom sig. Istället för att 
göra Qodrat till en person som uttrycker känslor, vil-
ket hon alltså inte tyckte kändes trovärdigt, blev Bol-
lywood-scenerna ett verktyg för att kliva in i hans inre 
värld. 

Titta på klipp 3.
• Hur använder regissören Bollywood-inslagen i 
Barnhemmet? Vi möter dem i en romantisk dröm kring 
Sediqa, ett hoppfullt avsked till avlidne vännen Hasib 
och en actionhjältescen på slutet. Hur upplever ni att 

dessa sekvenser fungerar i förhållande till vad Qodrat 
själv går igenom?

• På vilka sätt skiljer sig dessa scener från resten av 
filmen, om man bortser från det mest uppenbara med 
sången och dansen? Hur är de exempelvis klippta och 
ljussatta? 

• Slutscenen är kanske extra speciell. En oerhört sorglig 
situation förvandlas till underhållande action där barnen 
slår tillbaka mot mujahedin-krigarna och filmen slu-
tar innan ”drömmen” bryts. Det sista vi ser är Qodrats 
ansikte och hur han liksom tittar framåt, mot framtiden. 
Hur får slutet er att känna och vad tror ni händer sen? 
Vad blickar Qodrat mot för framtid?
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 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se

Den osynliga flickan (regi: Nora Twomey, 2020)
Distribution Folkets Bio/FilmCentrum. 
Läs filmens handledning.

Wolf and Sheep (regi: Shahrbanoo Sadat, 2016) 
Distribution: FilmCentrum

Sholay (1975) (regi: Ramesh Sippy, 1975)
DVD/Blu-ray

Läs
"An unexpected light: Travels in Afghanistan" av Jason 
Elliot (tyvärr endast på engelska)

"Flyga drake" av Khaled Hosseini. Boken blev också 
film 2007. 
Läs filmens handledning.

PRODUKTIONSINFO

Afghanistan, Danmark m fl, 2019
Regi: Shahrbanoo Sadat
Manus: Shahrbanoo Sadat 
Producent: Katja Adomeit
Foto: Virginie Surdej
Klippning: Alexandra Strauss

Medverkande:
Qodrat – Quodratollah Qadiri
Hasib – Hasibullah Rasooli
Masih – Masihullah Feraji
Fayaz – Ahmad Fayaz Osmani
Anwar – Answar Hashimi
Ehsan – Ehsanullah Kharoti

Svensk premiär: 8 december 2020 
Svensk distribution: Sveriges Förenade Filmstudios 
Åldersgräns: 11 år

REDAKTION

Text: Per Eriksson
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, augusti 2021

KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar.

Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film 
för visningar i lärande sammanhang. 
fi lminstitutet.se/skolbio

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/den-osynliga-flickan/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/flyga-drake/
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
https://www.filminstitutet.se/skolbio

