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Den osynliga flickan
Den osynliga flickan är en prisbelönt animerad långfilm
om en krass verklighet där sagor och drömmar gör
tillvaron uthärdlig. Den elvaåriga afghanska flickan Parvana
tvingas utge sig för att vara pojke när hennes far fängslas
av talibaner och familjen lämnas utan försörjare. Filmen
skildrar ett fenomen i ett ojämlikt samhälle där flickor och
kvinnor får slåss för sina självklara rättigheter.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för
att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets
många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst
känner dina elever bör åldersrekommendationen ses
som en fingervisning. Handledningen kan användas
som en förberedelse, som ett stöd och för att öppna
upp för frågeställningar och diskussioner. Välj utifrån
dina elevers behov, och den tid ni kan avsätta om ni vill
diskutera utifrån tema, i samband med något särskilt
skolämne eller djupstudera aspekter som exempelvis
filmens form. Förbered er gärna genom att se filmens
trailer. Den här filmen bygger även på en bok man kan
läsa om det finns utrymme. Dessutom finns i handledningen hänvisning till tre klipp från filmen för att ha ett
tydligare underlag och stöd för minnet.

Filmen och läroplanen

kvinnligt och manligt". En princip som blir rejält utmanad i det afghanska samhälle som skildras i Den osynliga flickan, där det går skarpa linjer mellan vad flickor
och pojkar kan, får och bör göra.
Filmen som är en animerad långfilm kan givetvis också
inspirera till att undersöka olika animationstekniker
inom ramen för ämnet bild. Som att göra egna enkla
animationer, likt filmens sagoinslag.

Handling
Vi befinner oss strax efter millennieskiftet i Kabul där
talibanerna fortfarande styr. Afghanistan är härjat av
krig och 11-åriga Parvana sitter tillsammans med sin
krigsskadade far, den före detta läraren Nurullah, på
marknadsplatsen och försöker sälja lite ägodelar. Hemma finns mamman Fattema eller Mama-jan som hon
kallas, den några år äldre systern Soraya och den ettårige
brodern Zaki.

Den osynliga flickan kan med fördel knytas till ämnena
samhällskunskap och geografi, och fungera utmärkt
som utgångspunkt för att diskutera de grundläggande värderingar som läroplanen tar upp. Givetvis de
mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse,
inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Men också en djupare förståelse och empati
för andra människor i andra delar av världen. Som hur
ojämlika ekonomiska levnadsvillkor och politiska beslut hotar den för oss självklara rätten till utbildning.

Talibanerna stormar en kväll in hos familjen och anklagar pappan för att vara islamfientlig, eftersom han både
har undervisat och låtit sin dotter röra sig ute på marknaden. Utan vidare förklaringar kastas han i fängelset Pule-Charkhi utanför staden. Tillsammans med mamman
gör Parvana ett försök att ta sig dit. Men de hindras och
mamman misshandlas svårt av talibaner som vaktar på
kvinnors varje steg. De får inte visa sig ute utan manligt
familjesällskap.

Läroplanen framhåller att "Elever ska uppmuntras att
utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är

Utan en man i huset för försörjning och möjlighet att
skaffa livets nödtorft (de kan inte ens hämta vatten) tar
Parvana det drastiska beslutet att klä sig som en pojke.
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Hon klipper av sitt långa hår, tar på sig sin bortgångne
bror Sulaymans efterlämnade kläder och beger sig ut i
staden i sin nya identitet.
Nu kan hon lätt röra sig på gatorna och handla i
butiker där hon tidigare blivit avvisad. Hon träffar en
före detta klasskamrat Shauzia, som liksom hon iklätt
sig en pojkes gestalt (hon kallar sig Delowar) och tillsammans försöker de hitta sätt att tjäna pengar. Både för
att köpa mat men också för att försöka muta personer
så att Parvana kan få träffa sin pappa, och kanske rädda
honom ur fångenskapen.
Mamman inser att hon nu tvingas ta konsekvensen av
familjens utsatthet och tar kontakt med släktingar för att
motvilligt gifta bort Saroya med sonen till en kusin i en
annan by. Parvana, som nu kallar sig Otesh, tänker dock
inte ge upp sina försök att rädda pappan och lovar att
ordna det innan familjen måste lämna sitt hem i samband med ssyterns giftermål. Tillsammans med Delowar
tar hon ströjobb och hjälper bland annat icke läskunniga
personer att läsa och skriva. Precis som hennes far tidigare gjort. En av dem är Razaq, som får reda på sin hustrus död genom det brev Parvana läser upp för honom.
Han blir också hennes vän. Parvana gör ett försök att
ta sig till fängelset som ligger i det ökenlika landskapet
nedanför bergen, men blir trots sin muta brutalt avvisad
vid porten.
Mamman förbereder flytten till släktingarna men Parvana vägrar att släppa tanken på att få ut sin pappa ur
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fängelset. Flickorna tar påhugg som tegelbruksarbetare
men blir avslöjade av en taliban som känner igen Parvana
efter att han sett henne tillsammans med pappan precis
innan han deltog i fängslandet av denne. Han jagar dem
men de lyckas gömma sig bland klipporna.
Trots Mama-jans bestämda avrådan beger sig Parvana till
fängelset. Hon har fått tips från Razaq att gå dit när hans
kusin arbetar. Under tiden blir resten av familjen hämtad
med bil av en syssling som ska ta dem till Mazar-I–Sharif.
Han visar sig vara både hotfull och obrydd om Parvanas
frånvaro och tvingar dem in i bilen. När de får motorstopp
i öknen bestämmer sig Mama-jan, trots att hon hotas med
kniv, för att fly från honom med Soraya och Zaki. Samtidigt intensifieras striderna med granateld och flyg runt
omkring dem.
Vid fängelset råder nu tumult. Parvana träffar Razaq som
berättar att alla fångar som inte vill slåss för talibanerna
ska föras bort. Parvana ber honom att rädda hennes pappa.
Genom att påstå att pappan är död lyckas Razaq smuggla
ut honom ur fängelset, trots att han själv blivit skottskadad
av en annan vakt. Pappan läggs på en kärra som Parvana
kan köra den långa vägen hem. Från ett annat håll kommer
Mama-jan vandrande med Soraya, som bär lillebror Zaki
på ryggen. Förhoppningsvis på väg att återförenas med
Parvana och pappan i Kabul.
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Filmens form och innehåll
Afghanistan, ett land i utkanten av imperier
Den osynliga flickan utspelar sig i Afghanistan, ett land
med en dramatisk historia. Parvanas pappa älskar att
berätta om landet i Hindukushbergens klor som splittrats
genom århundranden av olika erövrare och härskare. Kyros II av Persien, Alexander den store av Makedonien och
Djingis Kahn, med flera. Även om deras folk i grunden
var fredligt så hamnade deras land i utkanten av imperier som krigade mot varandra, säger pappan med sorg i
rösten.
Gränser drogs och drogs om genom årtusenden. I modern
tid, 1979, bröt kriget ut mellan Sovjetunionen och den så
kallade mujahedinrörelsen. Ett krig som upphörde först
vid Sovjetunionens sammanbrott 1992. Därefter utbröt inbördeskrig mellan regimen i Kabul och gerillan, bestående
av olika fraktioner. En del av dessa falanger som bildades
bestod av religiösa krigare och en av grupperna var talibanerna som i september 1996 tågade in i Kabul och utropade Islamiska emiratet Afghanistan. Mellan 1996 och 2001
regerade de över merparten av Afghanistan och införde sin
stränga lära av sunni-islam och tillämpade religiösa lagar,
sharialagar. Inte minst innebar deras ultrakonservativa
ideologi en starkt begränsad frihet för kvinnor.
Efter terrorattackerna i USA 2001 trappade USA upp sin
jakt på islamistiska terrorgrupper i världen. Samma år
invaderade de Afghanistan och pressade bort talibanerna
från makten. Grupperingar finns än idag kvar på vissa
platser i landet där krigsherrar har stort inflytande och
utövar tryck på lokalbefolkningen. Vi hör ofta om attentat
utförda av talibaner samtidigt som flera länder, inklusive Sverige, försöker hålla liv i en sedan länge pågående
fredsprocess.

Afghanistan är ett land vars historia formats av konflikter
och strider jämte ett skört pågående fredsarbete. Ta reda
på mer om landet. Hur ser deras flagga ut? Vilka språk
talas? Vilken religion dominerar?
• Pappan talar drömmande om länder med främmande
namn. Ariana, Partien och Khorasan. Ta reda på mer om
dem. Vad handlar det om för typ av länder?
• Den osynliga flickan utspelar sig 2001 när talibanerna
börjar trängas tillbaka. I filmen gör sig kriget påmint, om
än i bakgrunden. Hur ser man att det varit ett krig och
vilken slags strider pågår fortfarande?
• Många unga från Afghanistan har kommit till Sverige
de senaste åren, ofta som ensamkommande barn. Har
ni hört några av deras berättelser? Vad vet ni om deras
situation? Känner ni någon som gjort den resan, eller är ni
kanske själva från Afghanistan?
Att vara osynlig – flickor och kvinnors verklighet
Parvanas historieberättande pappa beskriver hur talibanerna införde extremt hårda lagar och begränsningar för
flickor och kvinnor i Afghanistan. "Vi har bestämt specifik värdighet för kvinnor. De får inte gå ut eller dra till sig
uppmärksamhet i onödan. Om en kvinna visar sig ska hon
förbannas av sharialagar". Så formulerade talibanerna sin
syn på flickor.
I praktiken betydde det att flickor/kvinnor inte fick gå i
skolan eller utbilda sig, inte yrkesarbeta och inte visa sig
ute på gatorna utan manligt sällskap. Om de gick ut skulle
de bära fotsid heltäckande klädnad med endast ett nät för
ögonen för att kunna se ut. Filmen gör i bilder en direkt
parallell mellan fängelsegaller och det nätet.
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ändå. För det blir hon hårt bestraffad av några talibaner.
När Parvana sitter med sin far på gatan och arbetar med
honom är det en utmaning mot talibanernas regler. De
bannar också hennes pappa för att han låter sin dotter
vara utomhus. I gatubilden på marknaden och i affärerna
syns inte en enda kvinna, endast män i olika åldrar. När
Parvana försöker göra ärenden i affärer är det som hon
inte finns. Hon behandlas som luft.
• Talibaner går runt med piskor och övervakar det dagliga livet. Så även om det finns försäljare som kanske kan
tänka sig att sälja varor till Parvana fruktar de att själva
bli bestraffade. Vad skapas för stämning mellan människorna när alla vaktar på varandra, och inte vågar göra
minsta felsteg med risk för att bli angiven? Finns det
några som försöker vara hjälpsamma?
• Några talibaner kommer fram till Parvana och pappan
och påpekar att hon är högljudd. Hon borde inte dra
uppmärksamheten till sig. Hur reagerar Parvana? Vad
säger hennes pappa som försvar?
Filmens svenska titel, Den osynliga flickan, syftar på
hur flickor/kvinnor i Afghanistan förväntas göra sig
både osynliga och ohörbara. Parvanas familj, som består
av tre kvinnor, en man och en liten pojke har svårt att
förlika sig med talibanernas regler. Men de är samtidigt
rädda för att utmana dem. När pappan fängslats beger
sig Parvana och mamman ut själva för att söka upp honom. På väg ut snavar mamman på sin burka i trappan,
som om hon inte var så van att bära den. Hennes tilltag
att lämna huset kommer också att bestraffas då hon bli
upptäckt utan manligt sällskap. I en scen har en kvinna
försökt ta sig till apotek och hämta medicin till sitt barn.
Men eftersom hennes man tagit hennes burka går hon ut

• Varför är det kvinnorna som ska hållas gömda och
osynliga? Vad har männen för argument för att försvara
den orättvisa behandlingen?
Flickor som blir pojkar
När familjen står utan en man i huset sedan pappan
fängslats inser Parvana att hon kan rädda situationen.
Hon klipper av sitt långa hår och tar på sig de kläder
som finns kvar efter en död bror. En lång tunika, väst
och en liten mössa. En dräkt de flesta pojkar har. Senare
tar hon namnet Otesh.
• När Parvana kommer ut i staden är det som hon förvandlats till en helt ny person. Hur blir hon bemött till
skillnad mot när hon togs för en flicka? Hur uttrycker
hon sin nya frihet?
Titta på klipp 1. Parvana träffar Shauzia/Delowar och de
blir vänner.
• Parvana möter en gammal klasskamrat som, precis
som hon, har klätt sig som pojke och redan fått in vanan
att röra sig ute, arbeta och skaffa pengar. Vad händer när
de möts första gången? Vad har Delowar för relation till
sin pappa?
• Delowar har levt som pojke ett tag och verkar rutinerad. Hon vet vad hon vill och vad hon vill använda de
pengar hon sparar undan till. Vilka drömmar och framtidsplaner har hon?
• Både Otesh och Delowar vet att även om de kan leva
som pojkar en tid, är det bara en frist fram till det ound-
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vikliga, att tvingas gifta sig i unga år. Hur ser Delowar
på den framtiden? Hur reagerar hon när Parvana berättar
om att de ska flytta till släktningar och gifta bort Soraya?
Titta på klipp 2.
Parvana blir avslöjad när hon och kompisen arbetar på
ett tegelbruk och jagas sedan upp bland klipporna där de
gömmer sig.
• Att vara pojke medför en ny frihet och många fördelar.
Men det är också en farlig utmaning mot en farlig makt
där barn riskerar livet. Vilka faror utsätter sig flickorna
för när de låtsas vara pojkar?
• Parvanas fina klänning är en av de ägodelar som de
försöker sälja på torget. Jag har ju aldrig haft den, suckar
hon. Pappan undrar uppgivet när hon skulle kunna ha
på sig den när läget är som det är. Vad berättar den lilla
sekvensen om Parvana som flicka, hennes drömmar och
hur det någonstans finns en drivkraft att få vara fin och
synas?
• Vad gäller för pojkar respektive flickor i det afghanska
samhälle som filmen beskriver?
• Finns det något i vårt eget samhälle idag som bara
flickor respektive pojkar, kan, bör eller får göra?
Bacha posh — ett sätt att klara livhanken
Författaren och journalisten Jenny Nordberg har skrivit om flickor som klär sig som pojkar i Afghanistan,
ett fenomen hon benämner Bacha posh. I boken "De
förklädda flickorna i Kabul" beskriver hon hur det oftast
handlar om en kamp för överlevnad för hela familjer.
Filmens engelska titel, The Breadwinner, syftar ju på
den som sätter bröd på bordet.

Anledningarna till varför man gör det kan skifta mellan
olika samhällsklasser. Det kan exempelvis finnas en
skam över att inte ha producerat söner, framförallt från
pappornas håll. Men det kan även underlätta vardagen
(eller till och med, som i filmen, handla om att överleva), där flickor genom att låtsas vara pojkar kan skaffa
mat och medicin, ges möjlighet till att arbeta eller gå i
skolan.
Men det är långt ifrån alltid den enskilda flickans egna
val, eftersom det ofta finns ett tryck från familjen. För
flickan som först uppfostras som pojke och i tonåren
sedan tvingas tänka om, kan det givetvis bli konfliktfyllt
och omtumlande.
Jenny Nordberg berättar i en intervju i DN:
– Det handlar inte om genus, det handlar om frihet och
förtryck. Det handlar om att hitta sätt att överleva och
skapa motstånd i ett omöjligt, dysfunktionellt samhälle.
• Att leka med eller undersöka könsidentiteter är något
som står alla fritt att göra. Medan vissa delar av världen anstränger sig för att vara toleranta och respektera
alla människors egna val kring genus och könsidentitet,
begränsas människor i andra delar av hårda normer och
segregation. Vad är skillnaden på friheten att överskrida
olika könsidentiteter i ett öppet samhälle och i det som
filmen skildrar?
Kunskapen som hot
”Vi studerade stjärnorna och började se ordning bland
allt kaos. Vi var vetenskapsmän, filosofer och berättare”. Parvanas far är en stor berättare, men också lärare.
Att han undervisat, särskilt att han undervisat flickor, är
också en av anledningarna till att talibanerna anklagar
honom för att vara islamfientlig.
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• Pappan försöker få sin dotter att inse att deras land en
gång var ett land av forskare, tänkare och upptäckare.
Bildning var viktigt. Hur försöker han föra arvet av detta
över till sin dotter?
Titta på klipp 3. Pappan blir bortförd när talibaner tränger in i deras hus.
• En av de mest hårdföra talibanerna, Idrees, visar sig
dessutom vara en av pappans tidigare elever. Han verkar
inte uppskatta det han fått lära sig i skolan. Vad säger
han till sin före detta lärare?
• Många i Afghanistan är fortfarande analfabeter och
pappan och Parvana hjälper dem med att läsa och skriva.
Hur ser Parvanas relation till Razaq, mannen som förlorat sin fru, ut?
• Parvana har en pappa som kan undervisa henne. Vilka
fördelar har hon av det?
• Kunskap är inget som talibanerna tycker ska finnas hos
befolkningen. Allra minst hos kvinnor. Vad är det som
skrämmer dem i möjligheten att människor blir utbildade och får kunskap?
• I Parvanas familj finns öppenhet för kunskap. Mamman är författare och pappan lärare. Hur ser relationerna
ut i familjen? Hur stöttar man varandra? Vilka roller har
de två systrarna, och hur är förhållandet dem emellan?
Sagan om en hjälte, och en verklig berättelse om en
hjältinna
Jämte historien om Parvana berättas i filmen en saga om
en pojke som räddar en by undan svält när han beger
sig iväg för att utmana Elefantkungen som stulit deras
säd. Han trotsar monster och farliga utmaningar och

finner till slut sitt inre mod. Pojken i sagan visar sig vara
Parvanas bror, vars död fortfarande är ett sår i familjen.
Vi får veta att han en dag gick ut på gatan och fann en
leksak som visade sig vara en granat som exploderade
och tog hans liv.
Vårt folk har alltid berättat sagor, säger Parvanas pappa.
Sagor lever vidare i hjärtat även när allt annat är borta.
Parvana tar över sagoberättandet för att trösta sin lillebror Zaki. Men sagan återkommer under hela filmen och
berättas också för andra.
• Parvana säger att hon är för gammal för sagor. Men
vad kan sagan trots allt ha för funktion för personerna
i filmen och för Parvana? Vilka paralleller finns mellan hennes sätt att hantera situationen och hur pojken
hanterar sina utmaningar i sagan? Hur lever minnet av
brodern kvar i familjen?
• Vilken roll spelar sagan för oss som publik? Vad betyder sagor och myter för oss människor i allmänhet?
• Den osynliga flickan är en animerad film. Men pappans
historielektion och sagan har en estetik eller stil som
kallas cut out-teknik. Det gör att den blir en kontrast
till den övriga berättelsen, både i form och uttryck. Hur
tycker ni att den skiljer sig från grundberättelsen? Vilka
grepp gör den sagolik? Hur fungerar det parallella
användandet av de två berättelsen?
• Det förekommer en del våldsamma och blodiga scener
i filmen. Genom att den är animerad skildras våldet
annorlunda än i spelfilm. Hur förändrar en animerad bild
upplevelsen av något våldsamt? Hur hade samma scener
upplevts med riktiga människor och miljöer?
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Den osynliga flickan arbetar, till skillnad mot många animerade barnfilmer, med röster och verkliga ljud för att
förstärka en realistisk känsla. I andra animerade filmer
är rösterna oftast snarare tillgjorda och överdrivna och
ljuden mer icke realistiska och effektskapande, så kallad
Mickey-Mousing.
• Fundera över vilka ljud som förstärker känslan av miljöerna, så kallade atmosfäriska ljud. Koncentrera er på
någon scen i gatumiljö och lyssna på endast ljudet några
gånger. Vilka olika ljud kan ni urskilja?
Tre filmbegrepp som nämns:
Cut out teknik: Cut out-animering är en äldre animeringsteknik där man använder urklippta bilder i papper,
fotografier eller liknande och flyttar dem sedan stegvis
efter varje fotografering för att skapa rörelse. Numera
kan man även göra det i dator.
Mickey-Mousing: Mickey-Mousing är en ljudläggningsmetod som har använts sedan de tidiga tecknande
filmerna i början av 1920-talet. Som en musikalisk
imitation av fysisk rörelse och för att skapa komik. En
knarrande gång kan illustreras av stråkar och en krock
av cymbaler som slåss ihop. Om man förr mest använde
riktiga instrument skapar man nu dessa effekter i dator.
Även dataspel använder sig mycket av Mickey-Mousing
för att förstärka karaktärers agerande.
Atmosfäriska ljud: Ljud som skapar en atmosfär och
känsla för en särskild miljö. Men även naturljud som
fågelkvitter, vågor och vindar. Läs om fler filmteoretiska
termer i vårt filmlexikon.
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Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén om sitt särskilda
arbete med kvinnor
Se
Persepolis (regi: Marjane Satrapis, 2007)
Film baserad på hennes självbiografiska serieroman
med samma titel.
Läs filmens handledning.
Swipe (regi: Arafat Mazhar, Haseeb Rehman m fl,
Pakistan, 2020)
Kortfilm
Länk till filmen.
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Observera
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