
1989 flydde 7-åriga Khazar Fatemi krigets 
Afghanistan och kom som flykting till 
Sverige. Tjugo år senare bestämmer hon 
sig för att söka upp sina barndomskvarter, 
utmana sina minnen och möta människorna 
som blev kvar; en verklighet bortom medier-
nas krigsrapporteringar. 

Där mitt hjärta slår är en gripande och an-
gelägen film som visats i FN:s generalförs-
amling och vunnit ett flertal priser, bland 
annat för bästa dokumentär på Raindance 
filmfestival i London. Filmen ger ett varmt, 
personligt och berikande perspektiv på ett 
av de länder som vår samtid ägnar mycket, 
men ensidigt, utrymme.

Rekommenderad från åk 7

Där mitt hjärta slår

Där mitt hjärta slår är Khazars berättelse om 
jakten på att finna svaret på vem hon egentli-
gen är. Trots sin mamma, Paris, vädjan att inte 
åka bestämmer sig Khazar för att återvända till 
Afghanistan. Sökandet tar henne tillbaka 
till Kabul, där hon bodde som liten och skolan 
hon gick i. I Afghanistan möter hon många 
som berättar om vad som hände efter det hon 
lämnat landet. Berättelserna är fulla av sorg 
och förtvivlan, men små strimmor av hopp 
lyser ändå igenom.

Där mitt hjärta slår är filmad i norra Afghanistan 
och öppnar dörren till civilbefolkningen och 
deras vardagsliv, en verklighet bortom medi-
ernas krigsrapporteringar. Men det är också 
en personlig resa som kommer att återförena 
Khazar med sitt förflutna och stärka bandet 
mellan mor och dotter. 

BAKGRUND
Afghanistan har en lång bakgrund av olika 
konflikter och många av landets invånare har 
enbart upplevt krig och konflikter. Flera av de 
människor som vi möter i filmen uttrycker en 
stor hopplöshet medan andra lyfter fram vikten 
av att orka kämpa för en bättre framtid för 
landet. 

HANDLING
Khazar Fatemi är en ung svensk tjej med 
drömmar och ambitioner. Hon är också kurd, 
född i Iran men tvingades fly till Kabul till-
sammans med sin mamma och pappa. När 
inbördeskriget härjade i Afghanistan tvingades 
de fly igen och fann till slut en trygg hemvist i 
Gävle. 
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• Fördjupa dig i landet Afghanistan; dess histo-
ria, konflikter, geografi, klimat, ekonomi, popula-
tion, utbildning, kultur, religion, styre etc. Vad får 
du för uppfattning om landets politiska situation? 
Vad är, enligt människorna som vi får möta i fil-
men, den största problematiken i landet?

• Fördjupa dig i Afghanistans olika histo-
riska konflikter. Förklara hur de sett och ser ut i 
nuläget? Vad säger människorna i filmen? Hur 
mår de? Tror de att det kommer att bli en bättre 
situation i framtiden? 

• Många människor som vi får möta i filmen 
speglar en extrem hopplöshet i sin syn på fram-
tiden. Varför tror du att det är så? Varför har de 
förlorat hoppet? Hur ser de på landets framtid?

• Trots ett stort uttryck av hopplöshet finns det, 
hos vissa i filmen, en stark kampvilja, framtidstro 
och hopp. Vad säger de om framtiden? Vad är 
viktigt enligt dem? 

• Hur skiljer sig dina drömmar om framtiden från 
de människor vi möter i filmen? Vilka likheter och 
skillnader finns? Förklara?

• Religionen spelar en viktig roll i Afghanistan 
och har ett stort inflytande i statsskicket. På vilka 
olika sätt har det religiösa inflytandet tagit sig ut-
tryck i landet? Vilka konsekvenser har detta fått? 
Vilka positiva respektive negativa följder kan du 
se? 

BILDEN AV AFGHANISTAN
De flesta av oss får information och kunskap 
om länder och deras situation via medier som 
exempelvis radio, tidningar, TV, internet och 
tidsskrifter. Utifrån det skapar vi oss en 
uppfattning om länder, personer och platser. 
Våra uppfattningar är också påverkade av vad 
vi ser i populärkultur, som filmer, serier och an-
nan underhållning. Det är viktigt att lyfta fram ett 
kritiskt förhållningssätt till olika representationer 
i media. Det handlar om de bilder vi får se, men 
också om de bilder vi inte får se. 

•Vad känner du till om Afghanistan? Hur ser din 
bild av landet ut? Vilka bilder ser du av Afghani-
stan i media? Ge exempel från dagstidningar, 
nyheter, men också från annan populärkultur du 
sett.

• Vilken bild av Afghanistan får du se i Där mitt 
hjärta slår? Skiljer de sig från de bilder du tidigare 
sett av landet? På vilket/vilka sätt då? Har din bild 
av Afghanistan, och de människor som bor där, 
förändrats efter att du sett filmen? Berätta vilka 
likheter och skillnader det finns mellan dig och de 
människor som Khazar möter i filmen?

•Är det skillnad på bilder av Afghanistan som skil-
dras i nyheter, dokumentärfilm och spelfilm? Vad 
finns det för likheter och skillnader? Förklara?

•Vad tror du att finns det för etiska och moraliska 
frågor i en journalists och filmares vardag? Vilket 
ansvar, och makt, har en nyhetsreporter att visa 
verkligheten? Finns det ett urval tror du i det hon/
han visar och berättar? 

• Vad innebär objektivitet? Är objektivitet viktigt 
enligt dig och, i sådana fall, i vilka sammanhang? 
Kan något vara hundraprocentigt objektivt? Dis-
kutera i klassen.

• Låt klassen, i mindre grupper, fördjupa sig i 
landet Afghanistan. Gör dina egna undersöknin-
gar av landets historia, geografi och kultur! 

• Låt klassen, i mindre grupper, leta efter olika 
representationer av Afghanistan i både pop-
ulärkultur, nyheter och annan media. Vilka rep-
resentationer finns det i dagens media av Af-
ghanistan? Vilka tycker du att det borde finnas? 
Analysera och reflektera i klassen.

DEMOKRATI & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Det finns många kopplingar mellan mänskliga 
rättigheter och demokrati. En långsiktig hållbar 
demokrati förutsätter på flera plan att de män-
skliga rättigheterna respekteras och tvärtom. 
Även om flera viktiga steg har tagits i Afghanistan 
i riktning mot en demokrati återstår det mycket 
innan landet uppnått ett sådant system.

• Fördjupa dig i Afghanistans styrelseskick. Hur 
har det sett ut och hur ser det ut idag? Ge exem-
pel på andra styrelseskick och jämför dem med 
varandra? 

• Vad innebär en demokrati och hur definieras be-
greppet? På vilka sätt är Afghanistan demokratiskt 
respektive icke-demokratiskt? Förklara och ge 
exempel.  
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•FN har utvecklat en allmän förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. Hur ser de ut och vad 
innebär de? På vilka sätt bryter ett land som 
Afghanistan mot dessa? Ge exempel på likheter 
respektive skillnader med andra länder? Vem är 
det som ser till att förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna efterföljs? Förklara och diskutera i 
klassen.

IDENTITET & SJÄLVBILD
Khazar återvänder till Afghanistan för att söka 
efter sina rötter. För henne blir det ett sätt att 
undersöka vem hon är och var hon kommer ifrån. 
Det blir en personlig resa som behandlar frågor 
kring identitet & självbild, vilket är något som vi 
alla har ett behov av att definiera. 

Identitet är både en samhällsfråga och en existen-
tiell fråga. Vem är jag och vem är du? Vad skiljer 
oss åt och på vilka sätt är vi lika? Ens självbild 
behöver inte nödvändigtvis samstämma med hur 
andra i ens omgivning uppfattar ens identitet. 
Samtidigt finns det normer och förväntningar på 
hur man ska bete sig utifrån vem man är och hur 
andra uppfattar en. 

• Vem är du och var kommer du ifrån? Fundera 
på vilka faktorer (kön, ålder, etnicitet, musiksmak, 
intressen etc) du anser definiera dig själv som 
person. Sätt dem i prioritetsordning, vad hamnar 
först och vad kommer sist?

• Fundera på vad du vet om dina klasskamrater. 
Skiljer sig dessa uppfattningar från deras egen 
självbild? Finns det en skillnad mellan identitet 
och självbild? Vad tror du?

• Vad innebär begreppet identitet för dig? Hur 
skapas en identitet? Är den något vi föds med 
eller är det något som ständigt blir till och förän-
dras utifrån våra erfarenheter?

• Finns det ett maktperspektiv i begreppet 
identitet? Är det någon/några delar av identiteten 
som anses mer normala än andra? Finns det 
begräsningar för hur du kan bete dig som exem-
pelvis kille, tjej, tonåring, svensk, spanjorska eller 
hipphoppare? Diskutera och reflektera över detta 
i klassen.

• Låt eleverna leta i populärkultur, som exempel-
vis tidningar, reklam och olika webbsidor, efter 
faktorer som de anser definiera sig själva som 
personer. Klipp ut bilder och sammanställ ett col-
lage som representerar just din identitet.  Varför 
har du valt just dessa bilder? Skiljer sig dessa 
med hur dina klasskamrater uppfattar dig? 
Diskutera och jämför tillsammans i klassen. 

RELATIONER & MINNEN
Relationen mellan Khazar och hennes mamma, 
Pari, har en stor betydelse och plats i filmen. Pari 
reagerar mycket starkt över sin dotters beslut att 
återvända till Afghanistan. Efter en tid bestäm-
mer hon sig dock för att åka till Afghanistan för 
att besöka sin dotter. Tillsammans upplever de 
många, både fina och obehagliga, minnen från 
förr. 

• Varför tror du att Pari reagerar så starkt på 
Khazars beslut att åka till Afghanistan? Vad är det 
som gör att hon så tydligt motsätter sig dotterns 
planer?

• Varför tror du att Pari bestämmer sig för att i 
slutändan åka till Afghanistan? Varför ändrar hon 
sig? Vad tror du att det har för betydelse för 
Khazar och Paris relation? Hur förändras relati-
onen mellan mor och dotter under resans gång?
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• I filmen söker Khazar efter sin barndomsvän 
Màri. Vilken betydelse för filmen tycker du att 
denna sidoberättelse har? 

• Finns det andra personliga möten och relati-
oner som du tycker är viktiga i filmen? Förklara? 
Vilken roll spelar Firouz Radeh, Khazars pappa?

• För Khazar är det viktigt att lyfta fram männis-
korna i filmen, de som bor i Afghanistan, och att 
låta deras röst bli hörd. Varför tror du att Khazar 
känner ett ansvar för detta? Hur tror du att livet 
för de som inte hade chansen att fly till ett land i 
välstånd ser ut? Hur känns det, tror du, att möta 
de som blev kvar i Afghanistan? 

”Minns du?  – Ja, jag minns nu”, berättar Khazar 
för sin mamma i filmen. Vissa hävdar att vi aldrig 
får glömma medan andra lyfter fram det faktum 
att vi måste glömma för att kunna gå vidare. 
Men många vill ändå, och har ett behov av, att 
återvända till sina minnen för att undersöka hur 
de stämmer överens med verkligheten. 

• Hur ska vi egentligen förhålla oss till minnet? 
Finns det vissa saker som är enklare att minnas 
än andra? Är det vissa saker vi bör glömma? Går 
det?
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Khazar Fatemi flydde från Afghanistan, tillsammans med sin familj, när 
hon var 7 år gammal och växte sedan upp i Gävle. Hon har en bakgrund 
som nyhetsjournalist på SVT:s Rapport och Aktuellt och har idag ett eget 
produktionsbolag; Quasar Productions.

Dokumentärfilmen Där mitt hjärta slår är Khazars debutfilm. Under 2012 
genomför hon en både internationell och nationell turné med visning och 
samtal kring filmen, däribland i Sveriges Riksdag och FN:s generalförsam-
ling.

Filmaren och journalisten Khazar Fatemi föreläser gärna om sin film och 
berättar om den personliga resa den innebar. Hennes föreläsning utgår 
från ämnen som Afghanistan, demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter samt media, makt och motstånd. Men det handlar också om mi-
gration, identitet och om de personliga erfarenheter Khazar själv stött på.

• Hur ser dina starkaste minnen ut? Vad väljer du 
att minnas och vad förtränger du?

• Hur ser dina barndomsminnen ut? Har dina 
minnesbilder förändrats från barn till vuxen? Vad 
minns du genom fotografier och dina föräldrars 
berättelser? Hur förändras minnesbilden trans-
formerad genom föräldrars, syskons, vänners 
och medias minnesbilder?
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