
Follow You Home

- Min bror er mitt hjem

Denne dokumentaren handler om to afghanske brødre som etter å ha flyktet fra landet, blir
gjenforent i Danmark etter mange år. Popal har fått asyl i Danmark for lengst og har mange
drømmer for fremtiden. Darmal er helt ny i Danmark og usikker på hva fremtiden vil bringe.
Follow You Home handler om kampen til en storebror som ikke vil miste lillebroren sin igjen
(Norgesfilm AS, 2021).

Fakta om filmen
Lengde: 1 time og 15 minutter
Aldersgrense: 9 år
Anbefalt alder: 12 år
Klassetrinn: Ungdomstrinn og VGS
Tema: Fremtidshåp og drømmer, konflikt/krig, menneskerettigheter, tilhørighet, mangfold
Fag: Samfunnsfag, KRLE
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Produksjonsår: 2021
Regi: Kathrine Ravn Kruse
Medvirkende: Popal og Darmal, Merete og Jarle Tangstad, Anne Land
Språk: Dansk tale og engelsk tekst
Opprinnelse: Danmark
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS

Lærerveiledning
Denne dokumentaren har dansk tale og engelsk tekst. Kompetansemålene er hentet fra den
nye lærerplanen som trådte i kraft til skolestart august 2020.

Kompetansemål fra læreplanen

Samfunnsfag
● Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår,

busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag.
● Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar

og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte

moglegheiter og utfordringar ved mangfald.
● Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan

ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt.

Kjerneelement

● Identitetsutvikling og fellesskap
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske,
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.

KRLE
● Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og

verdispørsmål.
● Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og

diskriminering.
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Kjerneelement

● Kunne ta andres perspektiv
○ Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte

med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og
refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene
utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs
eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler
mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår. Temaer knyttet til kjønn og
funksjonsevne inngår også.

Tverrfaglige tema
Dokumentaren er innom mange av temaene som ligger i de tverrfaglige temaene Folkehelse og
livsmestring og Demokrati og medborgerskap. Dokumentaren kan bidra til å øke forståelsen,
respekten og toleransen for et mangfoldig samfunn, og til å kunne klare å sette seg inn i andres
perspektiv.

Oppgaver til filmen
1. Beskriv med egne ord hva dokumentaren handler om.
2. Hvilke følelser ga filmopplevelsen deg?
3. Hva skjedde med foreldrene til brødrene i Afghanistan?
4. Hvorfor er det viktig at Darmal lærer å snakke dansk?
5. Hvilken hendelse er det som skjer på t-banen med brødrene? Hva tenker du om dette?

Karakterene i filmen
1. Hvordan vil du beskrive Popal som person? Hva er hans sterke og svake sider? Hva

drømmer han om? Hva er viktig for han?
2. Hvordan er Popal som storebror?
3. Hvordan er forholdet mellom Popal og de danske foreldrene hans?
4. Hvordan er forholdet mellom brødrene Popal og Darmal?
5. Hvorfor flyktet Popal fra Afghanistan?
6. Hvordan fant brødrene tilbake til hverandre?
7. Popal fikk en stor familie i Danmark, hvorfor var det likevel så viktig at han fant broren

sin?
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8. Når brødrene går tur med hunden sier Popal: “Vi må plukke opp etter hunden. Vi vil ikke
at folk skal tro at innvandrere ikke rydder opp etter seg.” Hva tenker du om denne
kommentaren? Hvorfor tror du Popal sa det?

9. På familiemiddagen får Darmal et godt råd fra sin danske mamma. Husker du hva det
var?

10. Hvordan forandrer Darmal seg gjennom filmen?
11. Hvorfor tror du Darmal oppfører seg kort og innesluttet mot Popal?
12. Hvilke følelser tror du Popal går gjennom når saken til Darmal nærmer seg? Hvordan

oppfører han seg mor Darmal? Kunne han håndtert det på en annen måte? Er
søskenkjærlighet annerledes enn annen kjærlighet?

Ungdom på flukt
1. Darmal får avslag på asylsaken sin i starten. Hva kan du finne ut om prosessen i en

asylsak?
2. Hvorfor kan det være vanskelig å komme til et helt nytt land?
3. Nevn ulike grunner som fører mennesker på flukt.
4. Hvilke konsekvenser tror du opplevelser rundt krig og flukt kan ha for

ungdommer?

Aktiviteter for klassen
1. Kahoot

a. Les om konflikten i Afghanistan på FN sine sider før dere kjører quiz.
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https://create.kahoot.it/share/follow-you-home-quis-om-afghanistan-konflikten/bc7feb66-e1a8-4263-8868-64ccf7496dbb

