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HANDLING I FILMEN 
Trettenåringen Ramin Mehdipour 
har flyktet fra Iran til Finland.  
Her bor han i et senter for flykt-
ninger sammen med foreldrene og 
lillesøster.  
    Akkurat når Ramin endelig 
begynner å sette pris på skole- 
ferien, mottar familien et brev med 
avslag på deres søknad om asyl. 
Mehdipour-familien søker på nytt, 
og mens de venter på svar,  
fortsetter ungdomstiden, familie- 
livet og skolehverdagen.  
   Etter ferien begynner Ramin på 
en ny skole. Hvert vennskap, hvert 
øyeblikk og hver gryende forelskel-
se må tas vare på.  
   Når tid som helst kan hverdagen, 
slik Ramin kjenner den, være over.  

FAKTA OM FILMEN  
LENGDE: 82 minutt
ALDERSGRENSE: Tillatt for alle
ANBEFALT ALDER: Filmen  
oppleves nok mest relevant for 
elever fra 10. trinn og oppover
KLASSETRINN: Ungdomstrinn 
og VGS
TEMA: Identitet, flykning, venn-
skap, familie  
FAG: Samfunnsfag, KRLE 
PRODUKSJONSÅR: 2020
REGI: Hamy Ramezan
SPRÅK: Finsk/farsi/engelsk tale. 
Engelsk tekst
OPPRINNELSE: Finland 
 
Det er ikke lagt opp til å bruke 
alle vedlagte oppgaver, velg ut 
det som passer.

Lærerveiledning 
 

9. og 10. klassetrinn. Samt VG1 og VG2.  
 

Her finner du: Kahoot som oppsummering av filmen, refleksjonsoppgave om 
identitet, oppgave om migrasjon og begreper knyttet til flyktninger og en 

refleksjonsoppgave om verdier i livet. 

“Å være  
flyktning er  

ingen identitet” 
- regissør Hamy 

Ramezan

ANY DAY NOW
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KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLAN 

10. trinn, KRLE (utgående læreplan):  
- reflektere over filosofiske temaer knyttet til 
identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og 
død, rett og galt. 
 
10. trinn, Samfunn (utgående læreplan): 
- reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved 
hjelp av informasjon frå ulike digitale og papir-
baserte kjelder og diskutere formål og relevans 
til kjeldene.  
 
10. trinn, Samfunn (ny læreplan):  
- reflektere over likskapar og ulikskapar i 
identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 
moglegheiter og utfordringar ved mangfald

VG1, Samfunn (ny læreplan). Kjerneelementet 
dentitet og livsmeistring:
- Elevane skal forstå korleis menneske utviklar 
identitet og samhandlar med andre. Med 
utgangspunkt i si eiga livsverd skal elevane få 
ei forståing av kven dei er, og korleis dei kan 
meistre eigne liv. 

VG1, norsk (ny læreplan):  
- reflektere over hvordan tekster framstiller 
møter mellom ulike kulturer. 
 

TIL LÆRER FØR FILMEN VISES  

   Regissør Hamy Ramezan flyktet selv fra Iran 
til Finland som barn. Han forteller at han som 
voksen husker flukten som en av de beste peri-
odene i livet.  
   Han opplevde foreldrene som nære og nærm-
est nyforelska, familien var som et team. Samti-
dig sier han at han var klar over at hele familien 
risikerte å bli hengt hvis de ble tatt. 
   Ramezan forteller videre i intervjuer at tiden 
før flukten hadde vært preget av restriksjoner 
og uro. Flukten opplevdes etter dette som en tid 
hvor familien var samlet om et felles mål. Han 
har også spesielt gode minner om fest, feiring 
og nærhet på reisen mot frihet.  

    Det kan være fint å være klar over dette ut-
gangspunktet for filmen, for det er ikke alle som 
har flyktet som vil kjenne seg igjen i at flukten 
var et eventyr. Og det er heller ikke alle som 
vil kjenne seg igjen i at det er trygt og fint når 
foreldrene drikker.  
   Men Ramezan sier noe viktig som kan være et 
fint perspektiv i møte med filmen: «Jeg  
konsentrerte meg om det menneskelige aspektet 
og de positive minnene, og der fant jeg hist-
orien. Sannheten på kino er annerledes enn 
sannheten i det virkelige livet.»  
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ETTER FILMEN  
 
KAHOOT som oppsummering av filmen 
Her finner du kahooten: Søk etter Barnefilmfestivalen 
2021, Any Day Now, laget av ”Springflo”.
Spørsmålene er ment som et utgangpunkt til å 
oppsummere handlingen i filmen. Ønsker du ikke å 
bruke Kahoot, kan du likevel bruke spørsmålene som 
oppsummering:  
 
- Ramin og familien har flyktet fra?
Iran (R), Irak, Syria, Tyrkia
Familien bor nå i: 
Sverige, Hellas, Finland (R), Jugoslavia
Ramin er: 
13 år (R), 14 år, 15 år, 16 år
Hver morgen starter med at mor:
- Drikker vann og gir et glass vann til far (R), pusser 
tennene, ber, synger
Familien har nå fylt ut den: 
første asylsøknaden sin, den siste mulige søknaden 
sin (R)
Jigi er Ramins beste venn. Hva har Jigi på seg første 
skoledag? 
Kjole (R), skjørt
Ramin opplever sin første forelskelse. Hvor danser de  to 
sammen? 
På fest, i en gymsal (R), på diskotek
Hvor mange politimenn er det som kommer for å 
hente Ramin på skolen?
1, 2 (R), 4

REFLEKSJONSOPPGAVE 
 
Denne oppgaven er inspirert av en artikkel om 
psykologspesialist Zemir Popovacs arbeid med 
unge mennesker på flukt. Se link under.

Du trenger: Ark og skrivesaker til hver elev.

Slik gjør du: Be elevene tegne rundt handa si. 
Når alle har gjort dette, skal hver enkelt skrive 
opp en ting på hver finger som sier noe om 
hvem de er. 
Skal vi bare finne fem egenskaper/roller som 
avgjør vår identitet, må vi tenke oss godt om. 
Eksempel på ting å skrive: «datter til Kari Olsen», 
«håndballspiller», «venndøl», “musikk” osv. 
Når alle elevene har fylt ut alle ordene, ber du 
dem om å stryke over det som står på  
langfingeren.  
 
Samtale:  
Del 1: Gi elevene tid til å reflektere over hva det 
vil si for deres identitet å miste det som sto på 
denne fingeren. 
Snakk videre om at mange som flykter kan  
oppleve tap. Så mye at det til slutt også kan 
oppleves som tap av egen identitet. 
Mange vil skrive opp navnet sitt som en del av 
identiteten. Og navnet beholder de fleste som 
flykter. Men kanskje er du nå i et land hvor 
ingen vet hvem navnet ditt knytter deg til? 
Kanskje har noen skrevet opp hjemstedet sitt 
på en av fingrene. Men hva om det stedet ikke 
lenger er hjemme? Hva om få du møter vet hvor 
det er? 
Og hva om du er håndballspiller, men har reist 
fra både laget og håndballen? Hva om du er 
lærer, men dit du kommer kan du ikke lenger 
jobbe som lærer? 
La elevene stryke over en og en finger mens 
dere reflekterer sammen. Dere trenger ikke 
stryke over alle fingrene. 

Del 2: «Å være flyktning er ikke en egen 
identitet,» sier regissør Hamy Ramezan. Snakk 
sammen om utsagnet og se det i lys av filmen.  

Del 3: Ingen mennesker er bare “flyktning” – 
det kan ikke stå «flyktning» på alle de fem fin-
grene på figuren. Tegn en ny hånd og skriv på 
hvilke fem ting du tror Ramin ville ha skrevet 
på hånden sin. 
Hvordan synes du regissøren får fram at Ramin 
og familien er mer enn flyktninger? Hvilke 
grep ser du regissøren har tatt for å hente fram 
personligheter og følelser?  
Kilde for inspirasjon til oppgaven med hånden:  
https://www.flyktninghjelpen.no/perspektiv/2019/pa-flukt-
nar-livet-er-i-ferd-med-a-rakne/
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Utviklet av Kilane Tekst og Idé for Barnefilmfestivalen, 2021 

OPPGAVE OM MIGRASJON  
OG FLYKTNINGER

Selv om Ramin er mer enn en  
flyktning, er det å leve på flukt en 
viktig ramme for filmen. I denne 
oppgaven skal elevene arbeide med 
begreper knyttet til migrasjon, 
nærmere bestemt flyktninger. 
 
FNs flyktningkonvensjon definerer 
hva en flyktning er. Der står det at 
du er en flyktning hvis:
1.   du er utenfor ditt eget hjemland
2.   du ikke kan eller tør få beskyt-
telse i, eller returnere til, ditt eget 
hjemland
3.   dette er fordi du frykter 
forfølgelse på grunn av rase, 
religion, nasjonalitet, medlemskap 

i en sosial gruppe, eller politiske 
meninger i ditt eget hjemland.
Oppgave: 
Dere arbeider etter IGP-modellen 
(Individuell, gruppe, plenum).  

Hver elev går inn på denne siden: 
https://www.fn.no/tema/flyktninger 
og finner definisjon på to av disse 
begrepene: 
- flyktning
- asyl
- asylsøker
- kvoteflyktning

Deretter presenterer elevene for 
hverandre i grupper på to, tre eller 
fire (opp til læreren som kjenner 
klassen). Gruppene kan komme med 
korrigerende og utfyllende  

informasjon til hverandre. 

Til slutt arbeider gruppen med noen 
refleksjonsspørsmål knyttet til det de 
har lært og filmen de har sett: 

- I lys av det du nå har lært om 
flyktninger, hvordan vil du 
definere situasjonen til Ramin 
og hans familie? 
- Oppfylte de kravet til flyktning-
status, ifølge FN? 
- Hvilke rettigheter vil du si familien
hadde? 
- Og til slutt, hva synes du om at  
familien blir sendt ut av Finland?

La elevene arbeide med oppgaven 
en stund før dere tar en prat om den 
siste oppgaven i plenum.

REFLEKSJONSOPPGAVE TIL 
AVSLUTNING

Du trenger: Ark og blyant til hver 
elev. 

Slik gjør du: Det kan være fint å 
starte med å si at ingen elever skal 
trenge å vise til andre det de skriver. 
Det eleven skriver er kun til egen 
refleksjon. 

- Start med å be elevene om å skrive 
ned på papir det de mener er de ti 
viktigste tingene i sitt eget liv  
(eks: venner, familie, kjæresten, 
idrettsgruppa, skole, telefonen osv). 
Gi dem ikke stort mer enn to minutt 

på denne oppgaven, de skal skrive 
litt intuitivt.

- Be elevene om å se på ordene 
og tenke på hva de betyr. (Ca ett 
minutt).

- Deretter ber du elevene om å se 
for seg at de mister alt det de nå har 
skrevet ned. La dem gjerne sette 
strek over ord etter ord og kjenne 
etter hvordan de ville ha følt om 
det skjedde. (Bruk ca to minutt på 
denne delen).

- Til slutt skal du be elevene om å se 
for seg at de nå fikk tilbake alt det de 
hadde mistet. Gi dem ca ett minutt 

til å se på ordene og kjenne etter. 
Deretter skal de bruke ca to minutt 
på å nummerere lista si: Hva ville de 
ha vært mest glad for å få tilbake? 

Oppgaven kan også gjøres uten å 
skrive ned tingene. Da trenger ikke 
elevene får mer enn omtrent 20 
sekund til ettertanke per sekvens.

   Samtale:  
- Hva hadde menneskene i filmen 
mistet? Gi eksempel.  
- Hva hadde de beholdt?  
Gi eksempel.  
- Hvilke følelser sitter du igjen med 
etter å ha sett filmen? 
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