
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.

Undervisningsopplegg til Follow You Home 2



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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KJÆRE LÆRAR!


FOLLOW YOU HOME 
«Hjem hvor min bror er» 

OM FILMEN 
Lengde: 1 time og 15 minutter 
Aldersgrense: 12 år 
Anbefalt aldersgrense: 12 år 
Sjanger: dokumentar  
Tema: familie, uvisse,   
flyktningekrise, innvandringspolitikk 
Fag: KRLE, samfunnsfag, norsk 
Språk: dansk og pashto 
Tekst: engelsk tekst 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Kathrine Ravn Kruse 

Filmen «Follow you home» er ein dansk dokumentar der vi følgjer brørne Popal og Darmal. Dei 
har begge flykta frå Afghanistan kvar for seg, og blitt foreint i Danmark. Dei har blitt ein del av 

ein dansk familie, som hjelper dei i kampen for Darmal sitt opphaldsløyve. Dokumentaren 
følgjer prosessen for å få opphaldsløyve, og korleis det er å leve i uvisse.  

Denne dokumentaren passer bra å jobbe med i KRLE og samfunnsfag, men den kan også 
brukes i norsk. Filmen tek opp fleire viktige tema som det er sentralt at elevane lærar om.  

For dei yngste elevane kan det vere vanskeleg å forstå kva som skjer, og nokon lurer kanskje 
på kva opphaldsløyve er. Vi anbefaler difor at dykk har snakka saman om temaet, kvifor nokon 

søker asyl, og litt om det å vere flyktning før de ser filmen saman.  

I dette filmstudiearket vil det vere vedlagt kompetansemål fra udir.no, som det er mogleg å 
knytte filmen opp mot. Arket inneheld fleire sett med oppgåver de kan bruke etter å ha sett 

filmen. Oppgåvene vil ha forskjellig vanskegrad, slik at du som lærar kan velje dei oppgåvene 
som passar klassa di best. 

Lykke til med arbeidet! 

Magnus Thunes sin iPad
Utvikla av studenter på førsteåret i grunnskolelærerutdannina


Magnus Thunes sin iPad



KOMPETANSEMÅL FILMEN KAN KNYTTAST TIL 
KRLE 
Etter 7. trinn 
• Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet 

til hverdags- og samfunnsutfordringer 
Etter 10.trinn 
• Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for 

kommunikasjon 
• Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

SAMFUNNSFAG 
Etter 7.trinn 
• Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og 

samfunn kan handtere konfliktar 
• Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag 

til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 
• Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er 

blitt og blir varetekne i ulike land 
• Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i 

samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei 
• Reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis 

menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte 
Etter 10.trinn 
• Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og 

påverkar haldningane og handlingane til folk 
• Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk 

og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
• Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis 

desse grunngir standpunkta sine 
• Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag 

og reflektere over sentrale utfordringar 

NORSK 
Etter 7.trinn 
• Utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 
• Sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og 

med nabospråk 
Etter 10.trinn 
• Lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og 

språklige trekk

TVERRFAGLEGE TEMA 
Fag: KRLE og samfunnsfag  Fag: Norsk og samfunnsfag 
Tema: Demokrati og medborgarskap        Tema: Språk og identitet 



OPPGÅVE: OPPSUMMERING AV FILMEN OG INNTRYKK AV FILMEN 
Barnefilmfestivalen har eit bredt og variert utval av filmar. Nokon filmar har ein lykkeleg slutt, 
medan andre ikkje har det. Det vil difor vere heilt normalt for elevane å sitte igjen med varierte 
inntrykk og kjensler. Å snakke om desse kjenslene og inntrykka vil difor vere viktig.  

I denne oppgåva skal elevane settast saman i små grupper, og snakke saman om kva filmen 
handla om. Du som lærar kan då velge å la elevane snakke fritt saman, eller bruke oppgåvene i 
"Repetisjonsspørsmål" under. Deretter skal du som lærar leie ei felles oppsummering. I 
oppsummeringa kan tema som uvisse, familie og flyktningekrisa tas opp. Etter å ha snakka om 
tema som filmen tek opp kan de i grupper eller i fellesskap, diskutere kva for inntrykk filmen 
gjorde. Kva for kjensler sit elevane igjen med? Var filmen ei «solskinshistorie» sidan det endte 
med oppholdstillatelse, eller er den også trist? Kva har brørne gjort for å integrere seg? 
Spørsmål du kan stille finn du under «Inntrykk og kjensler» og «Integrering», dei kan brukast i 
små grupper eller felles i klassen.  

Dersom elevane visar interesse for det, kan de snakke meir om flyktningekrisa. Då kan de 
bruke "Oppgåve: Innvandringspolitikk" om de ynskjer det.

REPETISJONSSPØRSMÅL 

Nedanfor finn du spørsmål som repeterer 
filmen. Dei kan brukas i oppsummeringa.  

1. Kva heiter brørne i dokumentaren? 
2. Når kom Popal til Danmark? 
3. Korleis fann Popal ut at Darmal fortsatt 

var i live? 
4. Kva for eit land flyktar brørne frå? 
5. Kvifor sa advokaten til Darmal at det 

var lurt at han lærte seg dansk? 
6. Etter at brørne havna i slåsskamp på 

toget, fekk dei beskjed om at det kunne 
få alvorlege konsekvensar. Kva for 
konsekvensar var det snakk om? 

7. Kva for ein dato skal Darmal i møte 
med Flyktningenævnet? 

8. Korleis ender saka til Darmal? 

 
INNTRYKK OG KJENSLER 

Nedanfor finn du spørsmål som får elevane 
til å snakke saman om kva slags kjensler og 
inntrykk dei sit igjen med etter filmen.  

1. Kva følte du då Popal snakka om korleis 
han kom til Danmark? 

2. Kva i filmen gjorde mest inntrykk på deg? 
Kvifor? 

3. Kva i filmen gjorde deg mest glad? 
Kvifor? 

4. Kva i filmen syntes du var mest 
urettferdig? Kvifor? 

INTEGRERING 
  

1. Kva gjorde Popal og Darmal for å 
integrere seg i det danske samfunnet? 

2. Kva for tiltak har vi for integrering i 
Noreg?



UTFORSK: KVA ER «FLYKTNINGENÆVNET»? 
I filmen får me sjå at Darmal skal i sak mot «Flyktningenævnet». I denne oppgåva skal de 
finne ut kva «Flyktningenævnet» er. Kva gjer dei? Kva land har dei ansvar i? Kva sakar har 

dei ansvar for? De kan bruke nettsida fln.dk for å finne informasjon til denne oppgåva.

OPPGÅVE: INNVANDRINGSPOLITIKK 
Sett elevane i par, og la dei finne svara på oppgåvene.  
1. Finn definisjonen på ein innvandrar, asylsøkar og flyktning.  
2. Kva er innvandringspolitikk? 
3. Kvifor treng vi ein innvandringspolitikk? 
4. Kjenner du til nokon asylsaker i Norge? Eks. Mustafa-saken 
5. Sjå føre deg at Samuel på tre år kjem til Noreg. Når Samuel er 18 år blir 

søknaden om opphaldsløyve avslege, og han blir sendt heim til 
"heimlandet". Kva trur du Samuel ser på som sitt heimland?

OPPGÅVE: Å GÅ I ANDRE SINE SKO 
I denne oppgåva skal elevane sette seg inn i rollane til Darmal og «Flyktningenævnet». 
Nedanfor finn du vedlegg med spørsmål og informasjon om rollane. Klassen kan her delast i 
to, eller i fleire små grupper, der dei skal ta utgangspunkt i kvar sitt synspunkt. Den eine 
parten skal då «vere» Darmal, og den andre skal «vere» Flyktningenævnet. Formålet med 

denne oppgåva er å få fram dei to sidene av ei sak.

DARMAL 
Ein ung gut som venter på svar om han får 

opphaldsløyve i Danmark eller ikkje.  

1. Kva meiner du er gode årsaker til å gi 
opphaldsløyve til Darmal? 

2. Kva verknad har det på Darmal at 
framtida hans er uviss? 

3. Korleis hadde du følt det dersom du 
vart riven frå familien din? 

4. Korleis trur du det var for broren til 
Darmal, Popal, å kome til 
Danmark aleine 
som 14 åring? 

FLYKTNINGENÆVNET 
Statsorganet i Danmark som avgjer sakar 

om opphaldsløyve. 

1. Kvifor kan ikkje alle som søkar 
opphaldsløyve, få det? 

2. Korleis kan Flyktningenævnet vite at 
asylsøkeren har gode intensjoner? 

3. Kva meiner du er ein god nok grunn til å 
få opphaldsløyve? 

http://fln.dk

