
FILM & SAMTAL: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÅK 7 - 9

Ge era elever möjlighet att se filmen Korshid med efterföljande samtal.

Film skapar nyfikenhet, intresse och engagemang, väck elevernas delaktighet för frågor om mänskliga rättigheter.

Att arbeta med film är en utmärkt metod för att skapa kunskap och delaktighet kring frågor om mänskliga rättigheter. Film 
har en unik förmåga att förklara och närma sig svåra ämnen, ge perspektiv och en gemensam referenspunkt för diskussion 
och engagemang. Bra film rör och berör.

Filmen Khorshid som eleverna ska se handlar om 12-åriga Ali och hans tre kompisar som tvingas till barnarbete i Irans 
huvudstad Teheran.

Regissören Majidi har gjort filmen för att han ville väcka medvetenhet och en vilja till förändring så att vi tillsammans kan 
avskaffa barnarbete världen över.

Tillsammans med filmpedagogen i det efterföljande samtalet kan eleverna fördjupa sig i de frågor som filmen berör och 
arbeta med sina tolkningar, känslor och tankar kring filmupplevelsen. Samtalet berör frågor om FN:s Barnkonvention, vad 
betyder mänskliga rättigheter och hur kränks det i olika delar av världen och hur kan man avskaffa barnarbete och varför 
är det viktigt?

Vi tror på elevernas kapacitet och klokhet och vi tror på att ge dem uttrycksmedel. Vi ser också kultur som ett sätt att kanalise-
ra energi, och som en kraftfull motvikt till uppgivenhet.

KHORSHID
Med enklare jobb och småbrott kämpar 12-årige Ali och hans vänner för att överleva och försörja sina familjer. När han 
anförtros hemligheten om en gömd skatt begravd i underjorden väcks hoppet om en bättre tillvaro. Men vägen dit är allt 
annat än okomplicerad och ljus och mörker följs oskiljaktigt åt.

En film av Majid Majidi.
Medverkande: Rouhollah Zamanisaghselou, Ali Nassirian, Javad Ezati m.fl.
Iran. 99 min. Tal: persiska Text: svenska
Rek. fr. åk 5

PRAKTISK INFORMATION
Tidsåtgång: Film 99 minuter, samtal 45 minuter
Plats: Filmen ses i skolans egna lokaler. Visningsmöjligheter på VoD behövs. 

KONTAKTPERSONER FOKUSFILM/FILMCENTRUM
Nina Rahm/nina@filmcentrum.se 070 767 44 50
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