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Majid Majidi. Iran 2020.

Rek för åk 5 t.o.m. 9

När 12-årige Ali anförtros hemligheten om en gömd 
skatt i underjorden väcks hoppet om en bättre tillvaro. 
Men ljus och mörker följs oskiljaktigt åt. 

Oscarsnominerade Majid Majidi ger oss en både 
varm och humoristisk thriller, med mörka undertoner 
och ett hjärtskärande patos. Khorshid hade världs-
premiär och prisades på filmfestivalen i Venedig.

IMDb RATING

7.2 / 10

”En kraft som
känns i magen”

SVENSKA DAGBLADET

Tal: persiska    
Text: svenska
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Khorshid inleds med en dedikation till de 152 miljoner barn i världen som utnyttjas som arbetskraft. Följaktligen behandlar filmen mänskliga 
rättigheter, resursfördelning, fattigdom, utbildning, migration och rättsskipning. Filmen har relevans i undervisningen inom svenska och 
bild men tematiskt även betydligt så inom:

FILMHANDLEDNING
UPPDATERAS!

Samhällskunskap
Individer och gemenskaper, åk 5-6: Sociala skyddsnät för barn i 
olika livssituationer, i skolan och i samhället.
Samhällsresurser och fördelning, åk 5-6: Exempel på skilda eko-
nomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i oli ka delar av 
världen.
Rättigheter och rättsskipning, åk 5-6: De mänskliga rättigheterna 
och deras betydelse, inklusive barnets rättig he ter i enlighet med 
barnkonventionen. Principen om likabehandling, in klu sive skydd 
mot diskriminering.
Samhällsresurser och fördelning, åk 7-9: Orsaker till och konse-
kvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och för mögenheter 
mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning, åk 7-9: Kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i olika delar av världen och inter nationellt ar bete för 
att främja mänskliga rättigheter.

Geografi
Hållbar utveckling, åk 5-6: Några grundläggande orsaker till och 
konsekvenser av fattigdom och ohäl sa, till exempel bristande 
tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Ar be  te för att förbättra 
människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna 
(FN).
Hållbar utveckling, åk 7-9: Samband mellan ekonomisk och social 
levnadsstandard och faktorer som de mo grafi, jämställdhet, utbild-
ning och naturresurser.

https://www.youtube.com/watch?v=rXb7m4evHl8
https://www.youtube.com/watch?v=rXb7m4evHl8

