
Astrid – en historia  
som engagerar och skakar om

Barnen sitter knäpptysta framför filmen som projiceras på väggen. Några håller andan. 
Plötsligt utbrister hela klassen ett gemensamt ”neej!”. Astrid är en film som skiljer sig från 

vad de här fjärdeklassarna brukar se – och som de älskar.  
Film i skolan har visat filmen för sina fem kompisskolor runt om i landet.

Text och foto: Sanna Svanberg

Kortfilmen Astrid är regisserad av 
Fijona Jonuzi.  Den utspelar sig i nutid 
i Stock holms innerstad och skildrar tre 
flickor som hänger vid skateboardgro-
pen, i djuraffären och på en biljardhall. 

När Astrid smiter från sin mamma 
och sedan tar initiativet att stjäla en 
kanin ställs hon inför ett moraliskt 
dilemma. I slutminuterna dröjer sig 
Astrid kvar i sin portuppgång med ka-
ninen innanför jackan. Kanske törs hon 
inte komma hem med en kanin, kanske 
vågar hon inte konfrontera mamma 

efter deras gräl. Hur ska detta sluta? 
Vi stänger av filmen, tänder be-

lysningen och uppmanar eleverna att 
skriva ner ett tänkbart slut på filmen 
de ”filmloggböcker” vi delat ut. 

Chockartad final 
De flesta eleverna blir chockade när vi 
sedan spelar upp filmens ”riktiga” slut: 
Astrid tar fram kaninen ur jackan och 
slänger ner den i sopnedkastet. 

Ingen hade gissat att det var så hon 
skulle agera. Vi fryser eftertexterna där 
det står Inga djur kom till skada under 
denna film – det är viktigt att förtydliga 
det för eleverna. 

Många vill diskutera hur inspel-
ningen av scenen vid sopnedkastet 
gick till: Var det en gosedjurskanin 
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Foto:  Folkets Bio



Astrid kastade ner? Lurades åskådaren 
med hjälp av klippteknik? Eller hade 
filmteamet byggt en liten låda därinne 
till kaninen? 

– Det var verkligen inte så smart 
gjort av henne att stjäla kaninen, säger 
en av eleverna i klass 4 på Ringelsko-
lan i Arvidsjaur. Och klasskompisarna 
håller med. De flesta hade skrivit i sina 
böcker att Astrid tar med kaninen hem 
till sin mamma och att de dagen efter 
lämnar tillbaka den till djuraffären.  

Ingen konventionell barnfilm
– Alla filmer brukar sluta bra, det gjor-
de inte den här, säger en annan.

Ändå är Astrid en film som barnen 

i alla fem kompisskolor verkligen upp-
skattar. Kanske just för att den väcker 
så starka känslor. Kanske för att den 
inte ger några förenklade svar utan 
lämnar mycket åt publiken att fylla i 
och fundera kring. Kanske också för att 
den visar fram karaktärer i deras egen 
ålder som är ungefär som de själva; 
både snälla och elaka, både blyga och 
tuffa, både små och stora på samma 
gång.

Kanske, kort sagt, för att det inte är 
en konventionell ”barnfilm” eller ens 
en film som lanserats för en barnpu-
blik. Tematiken är tid- och rumslös: 
behovet av att frigöra sig från sina 
föräldrar, det sociala spelet mellan 

barnen och Astrids dilemma. Vi pratar 
länge med eleverna om hur det kan 
vara att träffa en ny kompis, om det 
kan ha varit så att Astrid ville imponera 
på henne genom att stjäla kaninen? 

Eleverna skriver ”Astrid 2” 
Slutligen ger vi eleverna i läxa att skri-
va en egen fortsättning på filmen, en 
”Astrid 2” som en av dem uttrycker det. 
Barnen får själva välja om det ska vara 
utifrån Astrids eller kaninens perspek-
tiv eller kanske kaninens. 

Det ska bli mycket spännande att ta 
del av barnens fortsättningshistorier! 
Kommer berättelsen om Astrid trots 
allt att sluta lyckligt? 
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Elever på Nytorpsskolan i Göteborg skriver i sina filmloggböcker.

Regissören Fijona Jonuzi tycker att det 
är fantastiskt roligt att Astrid ses och 
uppskattas av barnen.

– Filmen handlar delvis om mig 
själv som barn, men jag ville ge den en 
samtida känsla. Den handlar ju om när 
något ”spårar ur”, att man gör lite fel 
och så försöker man rädda situationen 
genom att göra ännu mera fel …

Hon är också nyfiken på de alterna-
tiva slut och fortsättningar på filmen 

som barnen i kompisskolorna skapat.
– När jag gjorde filmen hade jag 

inte en barnpublik i åtanke, jag ville 
bara berätta en stark historia. Men 
jag förstår att den engagerar en pu-
blik i samma ålder som Astrid själv. 

– Det är ju jättekul att den ger 
upphov till tankar och samtal!

Fijona Jonuzi (f. 1977) är regissör och 
författare bosatt i Stockholm.

”Astrid handlar om en situation som spårar ur” 


