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Drøm videre 
6.-10. klasse 

 

Sprog: Svensk med danske undertekster 

Censur: Ej fastsat af Medierådet 

Original titel: Dröm vidare, Sverige 2017 

Genre: Drama 

Instruktion: Rojda Sekersöz 

Spilletid: 87 minutter 

Temaer: Forstæder, venner, drømme, kriminalitet 

Fag: Dansk, Samfundsfag 

 
Illustrationer fra filmen: Oscar Lovnér 

Undervisningsmaterialet er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent: Lisbeth Lyngse  
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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik.  
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Om Salaams oplægsholdere 
 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling, der udspiller sig i fil-

men. Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på bag-

grund af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.  

 

 

 

Filmen ’Drøm videre’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om inklusion og 

åbenhed overfor anderledestænkende. MÅL 10: MINDRE ULIGHED  
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Fagrelevans  
 

Dansk 7.-10. klasse, fortolkning  
 

Eleven kan udtrykke sig for-
ståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og 

situation 

  Fremstilling 

1. 
Eleven kan udarbejde opinions- og 

ekspressive tekster 

Eleven har viden om argumen-
terende og reflekterende frem-

stillingsformer 

2. 
Eleven kan fremstille sammen-
hængende tekster i forskellige 

genrer og stilarter 

Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet forskel-

lige målgrupper 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Samfundsfaglige metoder 
 

Eleven kan an-
vende sam-
fundsfaglige 

metoder. 

Undersøgelsesmetoder Formidling Sprog og skriftsprog 

 
Eleven kan 

identificere, for-
mulere og gen-
nemføre enkle 
undersøgelser 
af samfunds-
mæssige pro-
blemstillinger. 

 
Eleven har 

viden 
om sam-

fundsfaglige 
undersøgel-
sesmetoder 

 
Eleven kan for-

midle 
resultater af en 
gennemført un-

dersøgelse. 

 
Eleven har vi-
den om brug 
af kulturtek-

nikker og digi-
tale medier til 

formidling. 

 
Eleven kan 

sprogligt nuance-
ret udtrykke sig 

om samfundsfag-
lige problemstil-
linger samt mål-
rettet læse og 

skrive samfunds-
faglige tekster. 

 
Eleven har vi-
den om fag-

ord og begre-
ber samt 

samfundsfag-
lige teksters 

formål og 
struktur. 
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Før filmen  
 

Opgave i samfundsfag om svenske forstæder 
 

 
 

Formålet med denne opgave er, at I skal undersøge et samfundsmæssigt problem, foreslå mulige 

løsninger på problemet og derefter formidle jeres resultater.  

I 2021 offentliggjorde det svenske kriminalpræventive råd en rapport over udviklingen i antallet af 

skuddrab i 22 europæiske lande. Hvor Sverige i starten af 00'erne havde en placering som det fre-

deligste land i Europa, er situationen nu vendt om. Ifølge rapporten har Sverige siden 2018 haft eu-

roparekord i antal drab med skydevåben per en million indbyggere, men rådet har ingen forklaring 

på hvorfor. Særligt slemt står det til i forstæder til Stockholm, Gøteborg og Malmø. 

Problemerne er ofte omtalt i den danske presse med overskrifter som: ’Banderne styrer flere af 

Göteborgs forstæder’, ’Kugleregn i svenske forstæder’ eller ’Svensk politichef: Bander truer demo-

kratiet i Sverige’. Den megen omtale skyldes blandt andet at bandekonflikterne en gang imellem 

tager over sundet og fører til skyderier i København.  

Filmen ’Drøm videre’ udspiller sig i en forstad til Stockholm. Hovedpersonerne er en gruppe små-

kriminelle unge kvinder, der lever i en form for parallelsamfund. Ikke på grund af religion eller et-

nisk oprindelse, for pigerne har både svensk og anden etnisk baggrund, men fordi det er den ver-

den de kender, og fordi de kommer fra socialt dårligt stillede familier. 

De forestiller sig ikke, at det omgivende samfund har noget at byde på. Et job, hvor man skal gøre 

rent på et hotel, som Mirja, filmens hovedperson, tager fordi hun er nødt til at forsørge sin syge 



8 
 

mor og sin lillesøster, ses på med foragt. De drømmer kun om at komme væk. Og den eneste 

måde, de kan forestille sig at skaffe pengene til at komme væk, er ved et røveri.  

I skal nu dele jer i grupper. Grupperne skal læse artiklerne herunder og selv finde yderligere kilder 

til baggrunden for problemerne i de svenske forstæder og mulige løsninger.  

Et lille udpluk af artikler i danske aviser om svenske forstæder: 

https://www.information.dk/udland/2021/01/sveriges-kriminelle-klaner-loyaliteten-familien-stoerre-

selve-livet-doeden 

https://www.bt.dk/krimi/skudofre-er-svenske-gangstere 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svenske-undtagelsestilstande 

 

Derefter skal grupperne besvare følgende spørgsmål: 

➢ Hvad er baggrunden eller baggrundene for problemerne med kriminalitet i de svenske for-

stæder? 

➢ Hvordan er parrallesamfundene og de kriminelle bander opstået? 

➢ Hvordan kan man løse problemerne? Her må I gerne komme med en række løsningsfor-

slag. 

Når grupperne er færdige, skal de fremlægge deres resultater for klassen. Det skal være i form af 

et foredrag, som I har fremstillet en PowerPoint, Presi eller anden form for præsentation til. Jeres 

præsentation skal indeholde tekst i overskriftsform, statistikker og billeder. 

 

 

 

  

https://www.information.dk/udland/2021/01/sveriges-kriminelle-klaner-loyaliteten-familien-stoerre-selve-livet-doeden
https://www.information.dk/udland/2021/01/sveriges-kriminelle-klaner-loyaliteten-familien-stoerre-selve-livet-doeden
https://www.bt.dk/krimi/skudofre-er-svenske-gangstere
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svenske-undtagelsestilstande
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Handling ’Drøm videre’ 
 

 

Da Mirja kommer ud af fængslet, bliver hun modtaget af sin lillesøster Isa og veninderne Emmy, 

Nina og Sarah, der er kommet for at hente hende. I fængslet har hun drømt om at de sammen skal 

tage til Montevideo i Sydamerika, hvor Ninas farfar har et hus. De skal bare finde en måde at 

skaffe pengene til rejsen, så de planlægger et røveri mod en guldsmedeforretning. 

Men da hun kommer hjem til lejligheden i forstaden, hvor hun bor med sin mor og Isa, der drøm-

mer om at blive berømt model og skønhedsblogger, forlanger moren at hun får et anstændigt liv og 

bidrager til huslejen. Det har Mirja i første omgang ingen planer om, for moren har aldrig for alvor 

taget sig af hende og har ikke besøgt hende i fængslet. Men hun finder et brev fra et sygehus, der 

viser, at moren er ved at dø af KOL, så hun søger et arbejde og får et i opvasken på et hotel. 

Mirja fortæller ikke veninderne, at hun har taget et rengøringsjob på et hotel, men lader som om 

hun stadig drømmer om Sydamerika og er med på at lave kuppet mod guldsmeden. Men det bliver 

sværere og sværere at forklare dem, hvorfor hun ikke har tid til at være sammen med dem i Em-

mys lejlighed, hvor de har slået sig ned.  

Sarah spørger Isa, hvor Mirja er, og tager ud til hotellet, hvor hun ser hende arbejde. Sarah forag-

ter folk med fast arbejde. Hun konfronterer Mirja og siger, at de har ventet på hende mens hun var 

i fængsel og at de ikke tager til Montevideo uden hende. På hotellet bliver Mirja forfremmet til ren-

gøringen, hvor hun skal arbejde sammen med Edit, som viser hende til rette og de udvikler en form 

for venskab. 

Veninderne kommer ud på hotellet, hvor de håner Mirja og stjæler fra minibaren. Især Sarah for-

tæller hende, at hun ikke skal tro, at hun er bedre end dem. Moren kommer på hospitalet og Mirja 

må tage Isa med på arbejde. De bruger en af hotelgæsternes makeup, det bliver opdaget, og Mirja 
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bliver fyret. Det viser sig, at Isa har stjålet et dyrt ur, som hun giver moren, som bebrejder Mirja. 

Moren smider Mirja ud. Hun tager tilbage til hotellet for at aflevere uret og prøve at få jobbet til-

bage, men kommer op at slås med chefen. 

Mirja sover på boligblokkens tag, drikker sig fuld og finder tilbage til veninderne. De skal til at gen-

nemføre røveriet mod guldsmeden, men Mirja springer ud af bilen da hun ser Isa alene på gaden. 

Moren er død på hospitalet. Veninderne kommer til begravelsen, de har købt billetter til Montevi-

deo, også til Mirja og Isa. Men Mirja siger til Sarah, at hun må blive, tage sig af Isa og finde en an-

den drøm. 

 
Personer 
 

 
Mirja 
 

 
Emmy 
 

 
Edit 

 
Sarah 
 

 
Isa 
 

 
Chefen 

 
Nina 
 

 
Mor 
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Efter filmen 
 

Opgave dansk: Skriv en anmeldelse af filmen 
 
Denne opgave drejer sig om at skrive en anmeldelse af filmen. Den kan løses som en tværfaglig 

opgave i dansk og filmkundskab eller som en opgave i et af fagene.  

Formålet er, at I skal skrive en tekst, der indeholder jeres egne holdninger og vurderinger og at I 

viser, at I kan vurdere en film i forhold til dens genre og æstetik.  

I kan se mere om fagenes fællesmål på side 6. I kan selv vælge hvilken målgruppe og hvilket me-

die, I vil skrive anmeldelsen til. Men det er vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser om begge dele, 

inden I går i gang.  

 

 

 

Samtale to og to 

➢ I kan hjælpe hinanden med at lave de overvejelser, der skal til, i en samtale to og to.  
 

Bagefter skal I løse opgaven individuelt. I kan altid vende tilbage til jeres samtalepartner og 

tale om problemer i opgaveløsningen.  

➢ Tal om følgende og hjælp hinanden med at vælge den bedste form for hver især: 
 
❖ Er anmeldelsen til jeres egen aldersgruppe eller til den brede offentlighed?  
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❖ Er den til en avis som f.eks. BT eller Politiken, er den til et netmedie, eller skal 
anmeldelsen læses op i radioen?  
 

❖ Alle disse elementer er med til at afgøre, hvordan anmeldelsen skal skrives og hvilket 
sprog du bruger.  
 

❖ Hvordan er tonen og hvor dybt går anmeldelsen? Er den let i tonen? Eller alvorlig? Er 
den kort eller detaljerig?  

Hvis du vælger YouTube, radio eller podcast som dit medie, er det vigtigt, at der ikke indgår lange 

sætninger, som er svære at læse op. Hvis det er til en avis eller nettet, er det en god ide også at 

finde nogle billeder. 

 
Individuel skriftlig opgave 
 
Du skal nu skrive din artikel/lave dit video- eller 
radioindslag ud fra den inspiration og de be-
slutninger, du har taget i samarbejdet med din 
samtalepartner.  
 
Inden du går i gang, er det også en god idé at 
læse boksen her ved siden af om genrer og ar-
tikeltyper. 
 
Lav en god overskrift, der opsummerer det, du 
skriver i anmeldelsen på en præcis og fæn-
gende måde.  
 
Husk at angive hvilken genre, filmen befinder 
sig indenfor.  
 
Anmeldelsen skal blandt andet indeholde ek-
sempler fra filmen, der kan underbygge din 
holdning.  
 
Din holdning skal klart komme frem (ikke om 
filmens emne men om filmens form, stil og op-
bygning). Det er vurderingen, der adskiller en 
anmeldelse fra et resumé. Så du skal være 
personlig i din anmeldelse samtidig med, at 
den skal være velunderbygget. 
 

 
 

 
Genrer  
 
Filmen ’Drøm videre’ er fiktion. Men de pro-
blemer filmen beskriver med parallelsam-
fund i de svenske forstæder er reelle nok.  
 
Andre filmgenrer er fx dokumentar, action 
og animation.  
 
 
Artikeltyper 
 
Nyhedsartikler fortæller om aktuelle begi-
venheder. 
 
Baggrundsartikler går i dybden med stoffet 
og behøver ikke være aktuelle. 
 
Reportage/feature er en artikel, hvor journa-
listen er ude for at fortælle en historie fra 
virkeligheden. F.eks. om en tur på Roskilde 
Festival. 
 
En portrætartikel bygger ofte på et interview 
med en person og ofte også med nogen, 
der kender personen. 
 
Kronik, ledere og debatindlæg giver udtryk 
for skribentens subjektive holdning. 
 
Det samme gør anmeldelsen. Her handler 
det om at formidle en personlig holdning til 
f.eks. en bog, en film eller et spil.  
 

 

Samtale i klassen 

Når I er færdige med anmeldelserne, skal I dele og diskutere jeres holdninger i klassen. 

 

 

 


