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Till min dotter
Den flerfaldigt prisbelönade och Oscarsnominerade 
dokumentären Till min dotter är en personlig skildring om 
en dramatisk kamp för frihet. Den unga ekonomistudenten 
och aktivisten Waad Al-Kateab började filma livet i Syrien 
under den arabiska våren och när landet förvandlas till 
en krigszon. Hennes filmdagbok, där våldet snart är en 
del av vardagen, är ett brutalt uppriktigt och närgånget 
vittnesdokument om en ohygglig tillvaro. Men också en 
kärleksförklaring till ett barn, en make, ett folk och staden 
Aleppo.
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Om filmhandledningen
Film är ett svåröverträffat pedagogiskt verktyg och våra 
handledningar är till för att vägleda dig som lärare. Till 
min dotter är en film med starka bilder som kan kräva 
att eleverna (filmen rekommenderas för gymnasieele-
ver) är förberedda och att man ger tid åt känslomässiga 
reflektioner direkt efter filmen innan man ger sig in i 
diskussioner om teman, form eller filmens budskap. Du 
känner dina elever bäst och vet vad som kan vara rele-
vant just för dem. Utgå ifrån vad ni hinner ta upp, ett 
eller fler teman ur frågeställningarna och/eller om man 
kan viga lite mer tid och fördjupning och närstudier av 
själva filmmediet. Med den här handledningen kan man 
även använda klipp ifrån filmen för att ha ett tydligare 
underlag och stöd för minnet.

Handling
År 2009 flyttar den artonåriga Waad Al-Kateab till 
Aleppo i Syrien för att studera ekonomi vid stadens 
universitet. 2011 startar den arabiska våren i flera 
länder med protester mot den diktatoriska regimen och 
krav på frigivande av politiska fångar. I Syrien vänder 
sig protesterna mot landets enväldige ledare Bashar 
al-Assad, vars familj har styrt landet i generationer. 
Waad är en av de universitetsungdomar som engagerar 
sig i kampen mot Assad och under nära fem år doku-
menterar hon händelseutvecklingen med sin filmkame-
ra och mobiltelefon. 

Det som börjar med fredliga protester och demonstra-
tioner och en stark övertygelse om att förändra landet 

genom en demokratisk process grusas snabbt när Assad-
regimen brutalt slår ner protesterna och inbördeskriget 
bryter ut med full kraft. 

Waad följer sina revolutionskamrater och framför allt 
vännen, den nyutexaminerade läkaren Hamza, som ryckt 
in med sitt team när människor skadats vid fredagsde-
monstrationerna, de veckovis återkommande fredliga 
demonstrationerna. Hamza upprättar ett sjukhus i östra 
Aleppo där han och ett trettiotal läkare håller ställningar-
na i en stad, utan skolor, räddningstjänst eller sjukvård, 
och som snart ligger i ruiner. 

Waad och Hamza, som varit gift men vars fru lämnat 
Syrien, blir kära och gifter sig 2014. De gläds åt ett eget 
hus med trädgård. I januari 2016 föder Waad deras för-
sta barn, Sama. Under sommaren belägras Aleppo och 
striderna mellan liberala oppositionella rebeller, olika 
islamistiska grupperingar och regimen och dess allierade 
trappas upp.

Under en tid lever paret i ett litet rum i sjukhuset med 
sandsäckar för fönstren för att mildra förödelsen av re-
gimens granatattacker, klusterbomber och ryska bomb-
ningar. Ofta får de springa ner i källaren för att ta skydd 
undan räderna. Sjukhuspersonalen är som en stor familj 
och till kliniken väller det in skadade och döda. Vuxna 
och barn. 

En natt träffas sjukhuset av bomber. Waad och Hamza är 
för ovanlighetens skull inte där. Flera dör på plats, både 
personal och patienter. För att bygga up et nytt sjsukhus 
behöver Hamza hittar en annan byggnad, som inte finns 
utsatt på kartan. Men medan de reser till Turkiet för att 
hälsa på Waads sjuke far rycker regimen ännu längre 



fram och intar så gott som hela Aleppo. Trots riskerna 
väljer de att återvända och fortsätta kampen. De lyckas 
ta sig tillbaka in i staden genom en smal passage genom 
frontlinjen, medvetna om att regimens soldater omger 
dem. Nio av Östra Aleppos tio sjukhus har bombats sön-
der. Deras sjukhus är det sista som finns kvar.

November 2016, belägringens femte månad. Attackerna 
fortsätter med 300 skadade per dag. Otaliga döda fort-
sätter att fylla sjukhuskorridorer och golv. Waad filmar 
kaoset. Regimen avancerar in i rebellernas sista områ-
den. Fler människor flyr, en del under beskjutning, några 
dör innan de hinner undkomma. Även det nya sjukhuset 
träffas av granater vid flera tillfällen. 

Både Waad och Hamza inser att situationen är ohållbar, 
livsfarlig och att chanserna att stanna kvar i staden ut-
tömda. Hamza överväger om de ska lämna bort dottern 
så att hon ska klara sig. De uppmanas av Ryssland, via 
FN, att ge sig av med löfte om fri lejd. att ge upp och. 
De känner att de inte längre har något val och att det är 
deras enda chans att överleva. Men också att de offrat 
allt för ingenting.

I december 2016 lämnar de, likt tusentals andra, Aleppo 
och går i exil. Waad dokumenterar flykten där krypskyt-
tar ligger redo att skjuta även på ambulanser. De fruktar 
att bli stoppade vid kontrollstationer vid gränsen då ef-
tersom de varit är efterlysta? aktivister.  Men det går bra 
och de klarar sig över gränsen. Tillsammans med sina 
bästa vänner befinner de sig slutligen i trygghet på den 

turkiska sidan. Waad föder parets andra dotter Tiama och 
Waad känner doften av Aleppo på hennes hud. Idag lever 
den lilla familjen i London där de har fått asyl.

Filmen och läroplanen

Till min dotter kan fungera utmärkt som utgångspunkt för 
att diskutera de grundläggande värderingar som läroplanen 
tar upp. Om förståelsen för andra människor, solidaritet 
och empati med svagare grupper, även i andra delar av 
världen.

Den kan med fördel användas inom ämnet samhällskun-
skap som ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar, 
utvecklar kunskaper och ökar förståelsen om människors 
livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Inte 
minst ur ett globalt perspektiv.

I vårt informationssamhälle är det av stor vikt att utveck-
la förmågan att söka, strukturera, granska och värdera 
information och dess trovärdighet och relevans från olika 
källor och medier, samt lära sig att dra slutsatser utifrån 
informationen. Till min dotter som är en dokumentär som 
kan med fördel införlivas i den undervisning som handlar 
om medier, bildberättande och källkritik.
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Filmens form och innehåll
Dokumentären - en vass skärva av verklighet
Ekonomistuderande Waad började filma händelserna i 
Aleppo från de första protesterna där framför allt unga 
och studenter engagerade sig för att avsätta Assadregimen 
och bygga upp ett demokratiskt land. Hon bär med sig 
sin kamera och mobil överallt. Vi får se henne springa ut 
och dokumentera de första demonstrationerna, filma sin 
närmsta omgivning och gatorna utanför. Till slut behöv-
de hon bara lyfta kameran framför sig för att skildra hur 
kriget kröp allt närmare inpå. 

Waad fortsätter att filma var hon än befinner sig. I källa-
ren, i mörker, när husen rister eller precis när sjukhus-
personal bär in skadade. Ofta är filmsekvenserna tumultar-
tade och svåra att orientera sig i. Rök och damm och 
våldsamheter gör kameran skakig och inger en känsla av 
att vara närvarande. 

• Hur lyckas Waad levandegöra människorna runt henne? 

• Hur reagerar de på hennes filmande? 

• Hur upplever ni bilderna?

Vi har alla sett otaliga bilder från kriget i Syrien. 
Människor som lider, städer i ruiner, rökmoln efter grana-
ter och bomber och konsekvenserna inne på de få sjukhus 
som finns. 

• Hur skiljer sig Waadas bilder från de vi generellt ser på 
nyheterna? 

För att få omvärlden att inse katastrofen och reagera de-
lade Waad Al-Kateab, med sig av sitt material på sin egen 
webbsida och till brittiska Channel 4. Det fick dessvärre 
inte det genomslag hon hade hoppats på. Omvärlden kom 

inte till undsättning. 

Andra bilder i vår närhistoria har genom historien spelat 
en avgörande roll i att påverka opinionen. Den ikoniska 
bilden av den nakna flickan som flyr napalmbombning-
arna under Vietnamkriget är ett exempel. Bilden av den 
drunknade pojken Aylan Kurdi ett annat. Och bilden av 
det lilla barnet Omran som sitter dammig och blodig i en 
ambulans efter att ha räddats ur rasmassor efter en attack 
i Aleppo förändrade omvärldens bild av vilka som är 
krigets verkliga offer.

• Hur ska man få världen att reagera och agera? Vilka bil-
der får genomslag? Diskutera varför bilder är så mycket 
starkare än spaltmeter av text. 

• Vilka risker medför det att bilder idag så lätt kan mani-
puleras?

Waad och hennes medregissör Edward Watts dokumen-
terar händelsernas utveckling genom att växelvis använ-
da mobilfilmer, videofilmade sekvenser film fångad av 
övervakningskameror, till exempel i sjukhusets korridor. 
Drönarbilder ger ett fågelperspektiv och skapar en när-
mast episk känsla av stadens enorma förödelse.

Ur 500 timmar filmat material har de sammanställt en  
nittio minuter lång dokumentär. Man förstår att det vi ser 
är en liten skärva verklighet, liksom att Waads perspektiv 
utgör ett unikt skildrandet av ett mångårigt skeende. 

• Hur varvar filmen de olika perspektiven? Fundera över 
ur vems synvinkel som filmen berättas. På vilket sätt 
skapas ett feministiskt perspektiv? 

Titta på klipp 1. 
Nyfödda Sama ligger och slumrar. Waad talar till henne. 
Bombplan träffar sjukhuset en kväll när de inte är där. 
Flera av deras vänner dör. En illustration av hur den lyck-
ligaste stunden i livet samexisterar med fallande bomber.
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• Den uppbrutna kronologin kan betraktas som en efter-
gift i klippningsprocessen för att lätta upp filmen, genom 
att varva det mörka med det ljusa. Enligt henne själv 
hade en rak berättelse, från ett positivt anslag till den 
totala katastrofen, blivit för tung. 

• Beskriv hur filmen balanserar mellan ljus och mörker.

Waad tillför också filmen en personlig berättarröst som 
leder oss in i kaoset. 

• Vad betyder hennes röst för berättelsen? 

Gränsen mellan fiktion och verklighet inom dokumen-
tärfilmen har allt mer luckrats upp. Nästan alla har 
tillgång till en mobil eller en kamera. Att dokumentär-
film inte är ett objektivt utsnitt av verkligheten utan en 
subjektiv version av sanningen är inget nytt. Filmaren 
väljer infallsvinklar, vad ur materialet som ska klippas 
bort eller lyftas fram och hur dramaturgin ska utformas. 

En dokumentär kan arbetas fram med skiftande metoder. 
Som ett slags regisserad verklighet kan den bli en hybrid 
mellan dramatisering och autentiska bilder eller vara 
en blandning av animationer med autentiska röster. En 
undergenre som varit populär är så kallade mockumen-
tärer, det vill säga rent påhittade dokumentärer som till 
formen liknar en klassisk dokumentärfilm. 

• Hur tänker ni kring en dokumentärfilms sannings-
anspråk i relation till en fiktionsfilm? Har ni sett några 
animerade dokumentärer eller mockumentärer? Kan 
filmer man ser på youtube betraktas som dokumentärer?

Redan i början av konflikterna i Syrien började det 
anonyma kollektivet Abounaddara att publicera videor 
under parollen ”emergency cinema”. Det vill säga filmat 
material som snabbt måste ut till världen för att synlig-

göra ett pågående skeende. 

• På vilket sätt har mobilen och lättare kamerautrust-
ning lett till en demokratisering när det gäller att skildra 
verkligheten? 

På liv och död
Under de tjugo sista dagarna tar det lilla sjukhuset emot 
6000 skadade patienter och utför 890 operationer med 
skrala resurser. Skadade och döda anländer i en aldrig si-
nande ström och genom Waads närgångna kamera ser vi 
bilder som är naket brutala. Barn med chockade ansik-
ten, täckta av bombdamm. Traumatiserade mödrar bär 
bort sina avlidna småbarn i svepningar. Blodiga kroppar 
som dras över golven och kanske inte kan räddas. En 
död liten kropp ligger med händer och fötter samman-
knutna medan Hamza sitter med sin lilla dotter i knäet 
bredvid.

Waad går så nära med sin kamera att det blir olidligt att 
betrakta. Till skillnad från nyhetsbilder censureras inte 
hennes bilder. 

• Vilken skillnad är det på Waads skildring av kriget och 
de bilder vi är vana att se i medierna? 

• Hur upplever ni den närgångna dokumentationen? 
Vilka känslor och tankar väcker hennes bilder?

Titta på klipp 2.
Waad indentifierar sig starkt med en mamma som förlo-
rat sitt lilla barn.

Vi ser hundratals avrättade aktivister uppradade för 
identifiering. Waads och Hamzas vänner och läkar-
kollegor dör i attacker. De är hela tiden medvetna om 
att döden kan slå till när som helst, mot vem som helst. 
I samband med ett litet barns död säger Waad att hon 
avundas hennes mamma som hann dö före sitt barn. 
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• Vad menar Waad med det?

I en av filmens mest dramatiska scener tas en bebis ut 
med kejsarsnitt ur sin mamma som ligger skadad på en 
bår. I en lång sekvens försöker läkarna skaka liv i den 
livlösa kroppen och till slut slår barnet upp ögonen. 
Även mamman överlever. 

• På vilket sätt är den här scenen symbolisk?

Sama föds i ett rum där de två vännerna Gaith och Omar 
arbetade innan de dödades. Med barnets födelse känner 
Waad att hon fört in liv till platsen. Efter en attack måste 
Waad gå ut bara för att se levande människor. 

• Hur resonerar Waad kring döden?

Vardag i krisen
Titta på klipp 3. En illustration av vardag i kaoset. Det 
har snöat. Hamza skriver "jag älskar dig" i snön. 

”Det här är galet. Det här är vad vi får leva med varje 
dag”. Så beskriver Waad sin tillvaro under pågående in-
bördeskrig och under belägring. Våldet trappas upp och 
att omges av skadade eller döda människor blir, om inte 
något man vänjer sig vid, så en realitet som inte längre 
chockar. Vatten och el kommer och går och mamman i 
familjen de umgås med mest tvingas koka ris där insek-
ter kryper runt. 

Mitt i krisen fortsätter människor sina liv. Waad och 
Hamza har en liten bröllopsfest. När de hukar i källaren 
skrattar de åt allt elände. Att försöka leva ett så normalt 
liv som möjligt är att göra motstånd mot regimen, säger 
Waad. 
 • Vad menar hon med det och vad gör de för att behålla 
sans och vett? 

• Hur pratar folk som Waad möter på gatan?

Parets bästa vänner är en barnfamilj där föräldrarna vill 
vara goda moraliska förebilder för sina barn. 

• Hur resonerar de kring sina val?

Den äldsta pojken i familjen har många tankar kring 
kriget och de vänner som lämnat honom genom att fly. 

• Hur tänker han kring familjens situation? 

• Vilka drömmar har han?

Waad vill ge sin dotter något som ändå liknar en barn-
dom och i en scen är hon med och målar en utbränd buss 
i glada färger. 

• Hur beskriver filmen barnens situation i Aleppo? 

• Vilka stunder får de vara barn? 

Med sin personliga och ofta sakliga röst ger Waad 
intrycket av att behålla ett lugn trots att världen runt om-
kring henne står i lågor. De flesta av oss vet inte själva 
hur vi skulle agera i en kris innan vi ställs inför den. 

• Vilka egenskaper är bra att ha när man ställs inför 
kriser? 

Kärlek och motstånd i skuggan av kriget
Waad börjar filma sina vänner under de första fredliga 
protesterna. Mötet med Hamza och kärleken till honom 
växer sig stark under kampen. Tillsammans bestämmer 
de sig för att kämpa. När så dottern Sama föds blir allt 
fokus på henne och filmen antar formen av en kärleks-
förklaring till henne. Hon blir filmens nyckel och det 
centrum kring vilket allt annat cirklar. ”Sama, Kommer 

Klipp 3
Källa: Studio S Entertainment
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du att minnas Aleppo? Kommer du att klandra mig för 
att jag valde att stanna? Eller klandra mig för att vi läm-
nar nu?” säger Waad till sitt barn.

• På vilket sätt slits Waad mellan oron för sitt lilla barn 
och sin lojalitet mot den politiska kampen? 

• Vad vill hon ge sin dotter?

Vid ett tillfälle när Waad gråter ber Hamza henne att låta 
bli eftersom hon med sin kamera ska vara en förebild 
för andra. En person som tror på revolutionen och är den 
trogen. 

• Hur resonerar han? 

• Vilken roll spelar Hamza i allt det här? Som make, far, 
läkare och hjälte?

• Vad driver Waad och Hamza att härda ut så länge som 
de ändå gör?

Till slut tvingas de ändå lämna allt. Sitt liv, sina vänner, 
sin historia och sitt sammanhang. 

I Vilhelm Mobergs romansvit om de svenska utvandrar-
na planterar Kristina äppelkärnor från ett astrakanträd 
hemmavid i det nya landet. På sin dödsbädd håller hon 
frukten från hemlandet i handen och känner dess doft. 
När Waad tvingas fly tar hon med sig en blomplanta från 
sin älskade trädgård. 

• På vilket sätt blir blomplantan en symbol? 

• Vilken förståelse får vi för hur svårt det är att lämna 
sitt hemland?

Filmen som vapen i en komplex konflikt 
Våren 2020 när Till min dotter får svensk premiär är 
inbördeskriget i Syrien inne på sitt nionde år. Kriget har 
haft olika faser. Waad skildrar hur det inleddes med att 

regimen slog ner på olika grupperingar av oppositionel-
la. Hon nämner att islamistiska extremister försökte ta 
över upproret. Vi i västvärlden har också haft stort fokus 
på den extremistiska terrorrörelsen IS som, jämte regi-
men, plågat civilbefolkningen. Därtill pågår ett storpoli-
tiskt spel där Iran, Kina och Ryssland har stött regimen, 
medan USA, Saudiarabien och Quatar har stått bakom 
de så kallade rebellerna.

Till min dotter är inte en dokumentär där turerna i stri-
derna kontextualiseras. Detta svåröverskådliga geopoli-
tiska spel är något som Waad nämner och som finns som 
en bakgrund till det konkreta som händer på marken. 
Men synvinkeln är alltid hennes.

Kriget i Syrien är en typ av proxykrig. Det vill säga att 
andra nationer använder en tredje stats territorium för att 
utkämpa en maktkamp. 

• Ta reda på mer om vad proxykrig innebär och hur det 
har söndrat Syrien. 

• Läs på om hur olika nationers intressen står emot var-
andra i landet.

I slutet av filmen står Sama med en rosa pappersskylt 
där det står "This is Aleppo. What's Justice?" Det syftar 
på när den amerikanske presidentkandidaten Gary John-
son 2016 fick frågan vad han hade för planer för Aleppo 
om han blev vald, och han svarade ”Vad är Aleppo?”.

Under inbördeskriget i Syrien har intensiteten i nyhets-
flödet skiftat. Waad vill med sin film få omvärlden att 
identifiera sig med människorna i Syrien. Hon har startat 
en kampanj, Action for Sama, och hoppas att filmen 
ska generera pengar som kan användas för nödhjälp i 
Syrien. 

• Hur kan en film som Till min dotter, med sitt mer 
långsiktiga perspektiv, bidra till en ökad insikt om vad 
som fortfarande händer och hur det framför allt påverkar 
läget för civilbefolkningen och dem som måste fly?
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 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Andra dokumentärer om Syrienkriget: 

Silvered water: Syria Self-Portrait, (2014) av Ossama 
Mohammed och Wiam Bedirxan

City of ghosts, (2017) av Matthew Heineman

Cries from Syria, (2017) av Evgeny Afineevsky

Of Fathers and Sons, (2017) av Talal Derki

The cave (2019), av Firas Fayyad

Fler vittnesmål från Syrien: 

http://www.abounaddara.com/

https://vimeo.com/206546378
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