
Stupid Young Heart

EN FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
Rekommenderad för årskurs 8 - gymnasiet

En prisbelönad film som skildrar tonåringarna Kiira och Lennis relation i en samtida 
förortsmiljö i Finland. Trots sin unga ålder ska Kiira och Lenni bli föräldrar. De ser 
hoppfullt på framtiden och planerar inför boende och försörjning. Men när Lenni 
hamnar i ett högerextremt sällskap går saker inte riktigt som de har tänkt sig. Från att 
ha varit en tanig och lugn kille blir han mer våldsam och vild.  

Kommer han verkligen klara av att bli pappa? En film om ansvar, främlingsfientlighet 
och en tonårings växande mage. 

Foto: Folkets Bio
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Om filmhandledningen
Filmen och läroplanen
 I läroplanen Lgr 11 kan vi läsa att den svenska skolans 
värdegrund och uppdrag ska: ”främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse.” Detta gör 
filmmediet på ett effektivt sätt. Stupid young heart kan 
kopplas till ämnena historia och samhällsvetenskap. I 
kursplanen för samhällsvetenskap uttrycks att elever ska 
främja sin förmåga att ”reflektera över hur individer och 
samhällen formas, förändras och samverkar”. Filmen 
skildrar hur spänningar i samhället kan eskalera genom 
den enskilda individens handlingar och känslor. Vi får 
bland annat följa tanige Lenni som i sitt identitetssökan-
de hamnar i ett högerextremt sällskap. 

Samhällsvetenskap för årskurs 7-9 ska bland annat 
behandla politiska ideologier samt FN:s olika uppdrag, 
vilket är teman som denna filmhandledning tar upp. 
Handledningen uppmuntrar även eleven att utforska 
orsaker bakom flyktingströmmar samt diskussion om 
främlingsfientlighet.   

Ett annat tema att diskutera utifrån filmen är faderskap 
och ensamstående mödrar. Detta tema kan knytas till 
begrepp som jämställdhet, könsroller och socioekono-
misk bakgrund, vilka är centrala delar inom samhällsve-
tenskapen för högstadiet. Även ungdomars livsstil och 
identitet omnämns som centrala aspekter i kursplanen, 
vilket Stupid young heart tematiserar 

Före filmen
Inför filmen kan ni gärna titta på trailern för att efteråt 
följa upp om filmen motsvarade era förväntningar. Be 
eleverna tänka ut vilka teman som skulle kunna disku-
teras efter att ha sett filmen. Ser de filmen mer som en 
kärlekshistoria eller ett samhällsdrama? Fundera gärna 
på titeln Stupid young heart. Varför tror ni att man har 
valt den titeln? 

Filmens handling
Kiira är 15 år gammal. Hon är snygg och populär och 
får reda på att hon är gravid med jämnårige Lenni som 
hon har haft sex med på en fest för några veckor sedan. 
Han är tanig och får ofta kommentarer om hur liten och 
spinkig han är. De bestämmer sig trots sin unga ålder 
att behålla barnet. Kiira bor med sin unga mamma och 
småsyskon i en trång lägenhet. Lenni bor med sin en-
samstående mamma. Varken Lennis eller Kiiras pappor 
finns med i bilden. 

I samma hus som Lenni bor även en familj med soma-
liskt ursprung. Lennis mamma klagar över att deras barn 
väsnas för mycket och tittar avundsjukt på när grannen 
har skaffat en taxi. I takt med att Kiiras mage växer 
ökar även spänningarna i filmen. Lenni börjar umgås 
med den äldre Janne som har flyttat in i området. Janne 
utövar kampsport och Lenni ser det som en möjlighet att 
träna upp sin styrka. 

Klipp 1: Trailer
Källa: Folkets Bio

KLIPP 1

https://vimeo.com/334380927
https://vimeo.com/334380927
https://vimeo.com/334380927
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Klipp 2: ”Festen”
Källa: Folkets Bio

Janne uppmuntrar honom att träna, gratulerar honom till 
att han ska bli pappa och introducerar honom till vänner-
na på klubben. De visar sig vara högerextrema och pra-
tar öppet om att bränna ned moskéer och olika metoder 
att skrämma bort invandrarna. Lenni känner sig trygg 
med Janne och dras mer och mer in i gängets värdering-
ar. Kiira och hennes vänner vill däremot inte kännas 
vid rasism. ”Är Lenni verkligen rasist?” frågar Kiiras 
vän efter att Lenni fällt en främlingsfientlig kommentar 
under en lektion. Kiira svarar att det bara är prat och att 
han är helt annorlunda när han är med henne. 

Men snart märker Kiira att Lenni inte tar sitt ansvar.  
När hon ska köpa en spjällsäng ställer han inte upp. Hon 
får släpa hem den själv medan han umgås med sina vän-
ner. När de ska titta på en lägenhet som de kan få hyra 
dyker han upp försenad och med rakad skalle, vilket för-
stör deras chanser att få boendet. Allt detta leder till att 
Kiira gör slut med Lenni. För att komma på andra tankar 
följer hon med sina vänner på en fest. När Lenni ser 
bilder från festen på sociala medier söker han upp henne 
för att få en andra chans. Hon avvisar honom och när de 
andra festdeltagarna säger att nazister inte är välkom-
na på festen blir han aggressiv och drar fram en kniv. 
Ingen blir skadad och gästerna lyckas slänga ut honom. 
(se klipp 2: ”Festen”). Hans ilska eskalerar. Han söker 
upp sina vänner och uppviglar dem till att vandalisera 
moskén. De krossar fönster med gatustenar, klottrar och 
skrattar. Lenni skriver ”KIIRA” med sprejflaskan på en 
av fönsterrutorna. Precis när han ska tända eld kommer 

några somaliska moskébesökare och stoppar dem. Det 
blir slagsmål och Lennis kompis Mylde sparkar ner en 
av männen. Polisen kommer och tar fast Lenni medan 
hans vänner kommer undan.  Precis när han går in i po-
lisbilen och får lämna ifrån sig telefonen ser han ett sms 
från sin mamma där det står att Kiira är på sjukhus och 
ska föda. Lenni bönar om att bli släppt men får tillbringa 
natten i isoleringscell. Nästa morgon skyndar han sig till 
förlossningen där Kiira skriker av smärta. Förlossningen 
är utdragen och en doktor kallas in. Bebisen kommer 
ut via kejsarsnitt men är blått och livlöst. Synen av den 
orörliga bebisen blir för mycket för Lenni och han går 
iväg. Under tiden har Lennis vänner slagit sönder den 
somaliske grannens taxi. Grannen får syn på Lenni och 
försöker konfrontera honom. ”Vad är det för fel på dig?” 
frågar grannen upprepade gånger. Lenni bryter ihop och 
börjar gråta. När grannen får höra vad som hänt kör han 
Lenni till sjukhuset i den trasiga taxin. Utanför ingången 
omfamnar han Lenni och säger åt honom att vara stark. 
När Lenni kommer in i salen där Kiira är ligger bebisen 
frisk och sovande i en kuvös. Personalen meddelar att 
allt har gått bra.    

Filmens form och innehåll
Tid och rum
När filmen börjar får vi reda på att karaktärerna Kiira 
och Lenni känner varandra. Lenni tittar på när Kiira har 
dansträning och frågar om de kan umgås efteråt. Hon 

KLIPP 2

https://vimeo.com/334381016
https://vimeo.com/334381016
https://vimeo.com/334381016
https://vimeo.com/334381016


EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

Klipp 3: ”Graviditetstestet”
Källa: Folkets Bio

säger att hon är upptagen. När Lenni sedan pratar med 
sin kompis skrattar kompisen och antyder att Kiira bara 
hade haft sex med Lenni för att hon varit full. Senare får 
vi följa Kiira när hon är hemma hos sig. Vi ser att hon 
bor med sin mamma och sina småsyskon. Det är mycket 
oväsen och småbarnsstök. Parallellt får vi se att Lenni 
är hemma hos sig. Där är det tyst, inga småsyskon som 
skriker eller stökar. Lenni ringer till Kiira och frågar om 
hon vill komma över. Hon säger först nej men ångar sig 
sedan.

• Hur upplever ni de olika hemmiljöerna? 

• I vilka andra miljöer utspelar sig filmen? Kan ni känna 
igen dig i dessa miljöer?

• Under hur lång tid skulle ni säga att handlingen utspe-
lar sig? Hur får vi veta att tiden går?

Se klipp 3: ”Graviditetstestetet” där Kiira sitter på en 
offentlig toalett och kissar på ett graviditetstest. Tillsam-
mans med en vän väntar hon på att få se resultatet. 

• Hur är stämningen i den scenen? 

• Hur är den filmad?

• När Lenni och Kiira sitter i trappan och pratar om vad 
de ska göra av situationen berättar Kiira att hon kanske 
vill behålla barnet. Hur är den sekvensen filmad? Lade 
mi märke till kamera och ljud? Finns det någon musik? 
Känner ni något särskilt när ni ser den sekvensen? Hur 
är stämningen? 

• Hur arbetar filmen med realism i relation till sina ka-
raktärer och miljöer? Skulle detta kunna vara på riktigt? 
Vilka knep använder film för att få något att kännas 
realistiskt och verkligt? 

• Är det något särskilt med stilen i denna film (till exem-
pel färg, klippning eller handling)? Påminner filmen om 
något annat ni har sett?

• Har ni sett några andra finska filmer? Känns det som 
att detta är en typisk finsk film eller skulle den lika gärna 
kunna vara svensk? Tycker ni att det är någon skillnad 
på denna film och en amerikansk ungdomsfilm? 

Foto: Folkets Bio

KLIPP 3

https://vimeo.com/334381030
https://vimeo.com/337273912
https://vimeo.com/334381030
https://vimeo.com/334381030
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Klipp: 4: ”Mamma”. 
Källa: Folkets bio

Ungdomar, vuxna och ansvar 
Se klipp 3: ”Mamma” som visar när Kiira kommer hem 
och  hennes mamma har hittat graviditetstestet. Kiira 
blir upprörd över att mamman har snokat bland hennes 
saker. Mamman kramar om henne och säger att hon ska 
hjälpa Kiira att ordna med en abort. Kiira blir upprörd 
över att mamman har fattat det beslutet utan att ens prata 
med henne först. Hon stormar in i sitt rum och stänger 
dörren. 

• Varför vill mamman att Kiira ska göra abort tror ni? 
Varför tror ni att Kiira inte vill det? Var det okej av 
mamman att ”snoka” inne på Kiiras rum?

Förr i tiden var det i Sverige vanligare att få barn när 
man var yngre. Medelådern för förstföderskor har ökat 
den senaste tiden och ligger idag på över 30 år i vissa 
kommuner (Källa SCB). 

• Vad tror ni att det beror på? Vad innebär det att få barn 
när man är så ung som Kiira? Vika uppoffringar och 
förändringar tror ni att det innebär att få barn? 

• Hur påverkas Kiira av graviditeten, märker ni av någon 
skillnad i hennes beteende?

• Upplever ni att Lenni och Kiira kommer från familjer 
som har mycket pengar? Tror ni att deras situation skulle 
se annorlunda ut om de hade haft mer eller mindre 
pengar?

• Vilket intryck ger Lenni i början av filmen? Hur för-
ändras han under handlingens gång och vad kan föränd-
ringen bero på? Hur tycker ni att han verkar må?

• Lägg märke till de vuxna karaktärerna som dyker upp 

i filmen (grannen, skolsköterskan, skolpersonal, Janne 
och hans gäng, föräldrarna med flera). Hur tycker ni att 
de vuxna är? Är de bra förebilder för ungdomarna?  Hur  
beskrivs relationen mellan ungdomarna och de vuxna?

• Vad tror ni att kampsporten får för betydelse för Lenni? 
Hur verkar stämningen vara i kampsportslokalen under 
träningarna? Hur reagerar Lenni när Mylde sparkar på 
mannen som ligger ner när Lenni och hans vänner van-
daliserar moskén? 

• Upplever du att filmen är hoppfull? Är slutet lyckligt? 
Vad tror ni händer sen? Kommer Kiira och Lenni kunna 
ta hand om barnet på egen hand? Diskutera.

ÖVNING

• Välj ut en av de vuxna karaktärerna och skriv 
en fiktiv dagboksanteckning som kretsar kring 
en händelse i filmen. Försök att leva er in i hur 
den vuxne tänker och känner. Koppla gärna till 
ett påhittat ungdomsminne som denne har. För-
sök även att tänka på hur karaktärens ekonomis-
ka situation påverkar dennes känslor och tankar. 

• Vad behöver man göra om man blir gravid och 
bestämmer sig för att föda barnet? Sök efter in-
formation som riktar sig till gravida och de som 
väntar barn. Undersök vilken information som 
finns och hur den är utformad.Vem ligger bakom 
den? Är den mer riktad till en specifik ålder eller 
samhällsklass? Vad gjorde Kiira och Lenni för 
att förbereda sig inför det kommande barnet?

KLIPP 4

https://vimeo.com/337273912
https://vimeo.com/337273912
https://vimeo.com/337273912
https://vimeo.com/337273912
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Bild: Folkets bio

• Var det någon särskild scen som berörde er eller som ni 
gillade.Varför?

Ensamstående föräldrar och faderskap 
Enligt statistik från SCB bor ca 75% av barn (0-17 år) i 
Sverige tillsammans med båda sina föräldrar. Siffran är 
något högre bland föräldrar som har högre utbildning. I 
Stupid young heart ser vi få pappor. Både Lenni och Kii-
ra bor med sina ensamstående mammor. Kiira nämner 
att hon träffar sin pappa ungefär en gång om året. Lenni 
nämner att han inte har någon kontakt med sin. 

• Tror ni att Lennis och Kiiras tillvaro skulle vara annor-
lunda om deras pappor hade varit med i bilden?

• På vilket sätt handlar Stupid young heart om fader-
skap? Skulle ni säga att faderskap är ett centralt tema i 
filmen?

• Vilka pappa-karaktärer finns med i filmen?  

• Tror ni att faderskap har sett annorlunda ut genom 
tiderna? Tror ni att det ser annorlunda ut i olika kulturer?

• Kan ni komma på några filmer som framhäver temat 
faderskap eller där en pappa har en viktig roll? På vilket 
sätt brukar framställningen av mammor skilja sig från 
pappor i film?

• Hur verkar Lenni och omgivningen reagera på att han 
snart ska bli pappa? 

• På finska precis som på svenska är ett annat ord för 
hemland fädernesland/isanmaa och ett annat ord för 
hemspråk modersmål/äidinkieli. På vilka fler sätt för-
knippas mammor och pappor med olika egenskaper och 
funktioner? Hur kommer det sig tror ni?

ÖVNING

• Dela in er i grupper och prata om hur pappor 
framställs i film. Välj minst två filmer eller serier 
där ni jämför gestaltningen. Försök att hitta olik-
heter eller likheter. Notera om genren påverkar 
gestaltningen. Framställs en pappa annorlunda 
beroende på om det är komedi eller drama? Gör 
samma sak även för mammor i film. 
Redovisa för varandra.

https://vimeo.com/328602702
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Klipp 5: ”Utanför moskén”. 
Källa: Folkets bio

Migration och främlingsfientlighet
Människor har alltid flyttat till andra platser. Under 
mitten av 1800-talet var det hungersnöd i Sverige vilket 
gjorde att drygt en miljon svenskar migrerade till Nord-
amerika. En vanlig anledning till att människor migrerar 
från ett land är regimers förtryck eller krig. Man kan 
vara särskilt utsatt på grund av sina politiska åsikter, 
kön, sexuell läggning eller religion. Man kan även mig-
rera till andra länder på grund av arbete. På 1960-talet 
var det exempelvis vanligt med arbetskraftinvandring 
till Sverige från bland annat Grekland och Jugoslavien.
Under 2015 såg vi en stor flyktingvåg till Europa. De 
flesta flyktingar kom från det krigshärjade Syrien men 
även från kringliggande länder som Irak, Afghanistan 
och Sudan.

Miljontals människor har flytt från Somalia till följd av 
ett långvarigt inbördeskrig i landet samt naturkatastro-
fer. I filmen Stupid Young Heart ser vi människor med 
somaliskt ursprung som bor och arbetar i området, bland 
annat grannen som kör taxi samt männen som besöker 
moskén.  

Flera av karaktärerna talar nedlåtande om somalierna 
som bor i området till exempel Lennis mamma. Det säll-
skap som  Lennie dras med i består främst av rasistiska 
män som talar om att bränna upp moskén och propagera 
för att ”Rädda Finland”. 

Se klipp 5: ”Utanför moskén”.

• Hur och varför hamnar Lenni i det sällskapet?

• Hur skildras de med somaliskt ursprung  i filmen? 

Känns de integrerade eller segregerade? Har de bott i 
Finland länge?

• Vad menar de främlingsfientliga demonstranterna när 
de ropar ”Rädda Finland!”? Måste man vara främlings-
fientlig för att värna om sitt land och sin kultur? Vad kan 
det finnas för orsaker bakom främlingsfientlighet? Vad 
vill männen uppnå med att bränna ned och vandalisera 
moskén? 

• Mot slutet av filmen konfronterar grannen Lenni efter 
att hans vänner har vandaliserat taxin. Lenni bryter ihop 
och börjar gråta. Varför bryter Lenni ihop tror du? Hur 
reagerar grannen? 

• Om man bortser från hudfärg, vad har alla människor 
gemensamt?

• Även Finland har varit drabbat av krig. Under finska 
vinterkriget skickades tusentals barn till fosterfamiljer i 
Sverige och andra länder i Skandinavien. Vad handlade 
vinterkriget om? Känner ni till några filmer som skildrar 
detta? Hur tror ni att Finland har påverkats av detta krig? 
Diskutera med varandra. 

• UNHCR är FN:s flyktingorgan som bildades efter 
andra världskriget. Organisationen verkar för att skyd-
da människor på flykt, erbjuda nödhjälp och verka för 
långsiktiga lösningar. Ta reda på mer om FN:s flykting-
konvention och flyktingorgan genom att läsa på deras 
hemsida.

KLIPP  5

ÖVNING

• Vad vet du om Somalia? Varför har så många 
människor flytt från Somalia? Arbeta i grupp och 
ta reda på några områden från Somalias historia, 
natur, kultur och religion. Redovisa för varandra. 
Ett tips är att söka fram material på regeringens 
hemsida. www.regeringen.se   

https://vimeo.com/334380988
https://vimeo.com/334380988
https://vimeo.com/329806810
https://vimeo.com/334380988
https://vimeo.com/334380988
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Lejonhjärtat (Leijonasydän), Dome Karukoski, Fin-
land 2013

Juno, Jason Reitman, USA 2007

American History X,  Tony Kaye, USA 1998

30:e november, Daniel Fridell, Sverige 1995 

Läs
Om svensk utvandring till Nordamerika 
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/
sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveri-
ges-befolkning/

FN:s Flyktingorgan
https://sverigeforunhcr.se/

Om föräldraskap
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-
undrar/relationer/foraldraskap/

https://sverigeforunhcr.se/

https://www.unric.org/sv/component/content/
article/16-humanitarian/25742-fns-flyktingkom-
missarie

Artiklar och debattinlägg som menar att flykting-
konventionen behöver uppdateras. 
https://www.palmecenter.se/brister-forald-
rad-flyktingkonvention/

https://www.dn.se/debatt/oroande-jakt-pa-kryp
hal-i-flyktingkonventionen/?forceScript=1&vari-
antType=large

Mot intolerans i skolan, UR Samtiden: Bokmässan 
2018
https://urskola.se/Produkter/208955-UR-Samti-
den-Bokmassan-2018-Mot-intolerans-i-skolan

Att bemöta intolerans,  UR Skola: Lärlabbet 2016
https://urskola.se/Produkter/196536-Larlab-
bet-Att-bemota-intolerans

Barns livsvillkor: Vem bestämmer hur faderskap ska 
göras? UR Samtiden 2018
https://urskola.se/Produkter/206149-UR-Samti-
den-Barns-livsvillkor-Vem-bestammer-hur-fader-
skap-ska-goras
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