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Khorshid – Solens børn  
5. – 8. klasse 

 

 

ORIGINAL TITEL: Khorshid, Iran 2020 

SPROG: Persisk med danske undertekster 

CENSUR: Afventer Medierådets vurdering 

GENRE: Drama 

INSTRUKTION: Majid Majidi 

VARIGHED: 99 min. 

FAG: Dansk og samfundsfag 

TEMAER: Fattigdom, ulighed, børn i verden 

Fotos: Angel Films 

Billederne fra filmen i undervisningsmaterialet er fra Angel Films 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salaam Film & Dialogs landsdækkende filmfe-
stival og skoleaktiviteter koncentrerer sig om to 
vigtige fokusområder, som vi ønsker at gøre det 
nemt at arbejde med i skolernes undervisning: 
Interkulturel kompetence og den globale dimen-
sion, indeholdt i FN’s Verdensmål #4.7. 

 

Interkulturel kompetence 

Film er en magisk nøgle til kulturel nysgerrighed, bevidsthed og forståelse. Især på grund af medi-

ets formidable evne til at skabe identifikation hos den enkelte. For slet ikke at tale om alle de mulig-

heder, som filmens æstetik og musik byder på. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi person-

lige møder, som udfordrer stereotyper og nuancerer forestillinger og holdninger til fællesmenne-

skelige eksistenstemaer. 

Den globale dimension i undervisningen 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam øget indsigt i verdens 

kulturer til fordel for et åbent og globalt udsyn. Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle 

fag og bidrager til arbejdet med den internationale dimension i skolen, som også bør omfatte udvik-

lingslande. 

Folkeskolens formål: § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give ele-
verne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og gi-
ver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menne-

skets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Brug materialet før og efter filmoplevelsen 

Det er en god ide at forberede eleverne på oplevelsen med film- & oplæg i biografen ved at give 

dem materialets opgaveark inden filmoplevelsen. Filmen vil for de fleste tage ukendt stof op, og 

her kan det være nyttigt at gennemgå de korte tekster med baggrundsviden, som findes i materia-

let. Det kan samtidigt skærpe elevernes spørgsmål til Salaams oplægsholder. 

Salaams undervisningsmateriale indeholder et handlingsreferat med personkarakteristikker. Det 

skal ikke udleveres til eleverne inden filmen, da det afslører handlingen, men det støtter en detalje-

ret genkaldelse af filmens handling og hovedpersoner i det efterfølgende arbejde i klassen. Desu-

den er der opgaver og øvelser med forskellige faglige udgangspunkter – udformet som sider til 

print, tilpasset videns- og færdighedsmål for fagene. 
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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” 

fremfor ”to-sprogethed”. Vi har valgt at prioritere oplægs-

holdere, der har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, 

da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fænome-

ner er berigende og lærerigt.  

Det falder i tråd med Salman Rushdies synspunkt i ”Ima-

ginary Homelands” fra 1991. Han skriver, at forfattere 

med migrantbaggrund kan have et privilegeret udgangs-

punkt at betragte verden ud fra, fordi de med deres dob-

belte nationale tilhørsforhold og deres ’ude-af-land og 

ude-af-sprog’-oplevelse er tvunget til at anskue tingene fra flere sider. Det kan give en mere nuan-

ceret behandling af mange emner. Med Salaam skaber vi et rum, hvor børn og unge øver sig i at 

møde forskellige kulturer med åbenhed frem for fordomme. 

Om Salaams temaer og filmudvalg  
 

I Salaam arbejder vi på at give elever og lærere kendskab til forskellige kulturer og belyser samti-

dig vigtigheden af at kende ens eget kulturelle udgangspunkt, for at kunne se på det mere klart i 

forhold til andres. Det er vigtigt at de nye generationer lærer at tilpasse sig et samfund, der bliver 

mere og mere globalt orienteret med verdensomspændende infrastruktur og fælles globale udfor-

dringer. Derfor arbejder Salaam aktivt på at bringe den globale undervisning ind på skoleskemaet, 

med afsæt i stærke filmoplevelser. 

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 køn, omgivelser, sociale opvækst og etnicitet. Alt for ofte forstår vi kun en anden kultur ud 

fra den logik, brillerne har formet.  

I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer at se ud over vores kulturelle brillers 

logik. Kultur er mangfoldig, flersidet og broget og forandres konstant gennem nye samspil, erken-

delser og indtryk. Vi håber det kan være med til at forbedre diskussionerne om kulturspørgsmål. 

De emner, Salaam tager op, har ofte rod i de konflikter, der findes indenfor samfund eller kulturer 

ud fra en målsætning om nuancering og problemløsning. 

Yderligere læsning om kulturbegrebets brogede videnskabelige historie kan findes i Kirsten Ha-

strups bog ”Kultur – det fleksible fællesskab”. TED-TALK med forfatteren Chimamanda Ngozi 

Adichie er et andet inspirerende bud.  
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Salaam og Verdensmålene 
 

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

ler til skolernes arbejde med FNs Verdensmål.  

 

 

Hvert år i august er en uge afsat til et særligt fokus på Verdensmålene i skoler verden over, hvor 

lærere og elever samles om lokale og globale indsatser for målene. Men der arbejdes i øvrigt året 

rundt på målenes indfrielse og Salaam opfordrer til en øget bevidsthed skoleåret igennem. For én 

ting er at blive enige om så store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed. Første 

skridt på vejen er, at verdens befolkning kender til målene.  

Verdensmål 4.7 
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er 
nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem under-
visning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, 

ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt 
borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til 

en bæredygtig udvikling. 

 

Filmen Khorshid – Solens Børn kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale re-

lateret til: 

Verdensmål #1 ”AFSKAF FATTIGDOM I ALLE DENS FORMER OVERALT”, #4 ”KVALITETSUD-

DANNELSE & #10 ”REDUCER ULIGHED I OG MELLEM LANDE”.  
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Fælles Mål  
 

DANSK: 7. – 10. klasse, fortolkning 

 

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og varie-

ret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der 

passer til genre og situa-
tion 

  Fremstilling 

1. 
Eleven kan udarbejde opini-
ons- og ekspressive tekster 

Eleven har viden om ar-
gumenterende og reflek-
terende fremstillingsfor-

mer 

2. 
Eleven kan fremstille sam-

menhængende tekster i for-
skellige genrer og stilarter 

Eleven har viden om vari-
erede udtryksformer mål-
rettet forskellige målgrup-

per 

 

 

SAMFUNDSFAG: efter 9. klasse, Sociale og kulturelle forhold 

 

Eleven kan tage stilling til 
og handle i forhold til soci-
ale og kulturelle sammen-
hænge og problemstillin-

ger 

  Social differentiering 

1. 
Eleven kan analysere soci-
ale forskelle medbegreber 
om social differentiering 

Eleven har viden om social 
differentiering 

2. 

Eleven kan beskrive soci-
ale uligheder i Danmark og 
i verden med begreber og 

data 

Eleven har viden om be-
skrivelse og måling af so-

cial lighed og ulighed 
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Handling Korshid – Solens børn 
 

 

 

Ali og hans bande af gadebørn - Reza, Mamad og den afghanske dreng Abolfazi – har småjobs og 

stjæler for at hjælpe deres familier. Ali er glad for duer og stjæler ved en fejl en fra den lokale ma-

fiaboss.   

Ali forventer tæv, men i stedet siger bossen, at han og drengene skal melde sig ind i Sol Skolen. 

Det er en velgørende institution for gadebørn og børnearbejdere, hvor lærerne håber at få dem 

væk fra gaderne og give dem en uddannelse. Skolen er fattig og underfinansieret, så det er ikke let 

at få drengebanden ind, men ved at bønfalde og kæmpe lykkes det for Ali.  

Bossen vil have drengene ind på skolen, så de kan grave en underjordisk tunnel, der fører til kirke-

gården ved siden af, hvor han bilder dem ind, at de vil finde en skat. Ali smutter væk fra undervis-

ningen og går ned i bygningens kælder. Han overvinder sin frygt og begynder at grave. 

Alis motivation for at grave tunnelen er, at han vil have sin mor hjem fra hospitalet, hvor hun er ind-

lagt på en psykiatrisk afdeling. Han er nødt til at have et sted at bo, hvis hun skal hjem. 

Lærerne på skolen er idealistiske pædagoger, og især en af dem passer på Ali og hans venner. Ali 

er glad for Abolfazis søster Zahra, der sælger nips i metroen, men familien er illegale flygtninge fra 

Afghanistan, så en dag bliver hun arresteret i metroen. Læreren tager med Ali og Abolfazi til politi-

stationen, hvor han i vrede slår en betjent, fordi de har mishandlet hende.  

Uden at give op for udmattelse eller nederlag overvinder Ali de forhindringer, der opstår under jor-

den, men imens kommer han til at holde af skolen, hvor de økonomiske problemer er blevet så al-

vorlige, at den må lukke. Abolfazis og Zahras familie bliver deporteret, læreren bliver arresteret, og 

da Ali endelig bryder igennem til en underjordisk vandvej, opdager han, at der ikke er nogen skat, 

men i stedet noget narkotika som bossen vil have fat i.  
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Personer 
 

 
Ali 
 

 
Reza 
 

 
Mamad 
 

 
Abolfazi 
 

 
Mor 
 

Ma-
fiaboss 
 

Zahra 
 

 
Rafie, læreren  
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Opgave: Skriv en anmeldelse af filmen 

 

 

 

Formålet med at I skal skrive en anmeldelse af filmen er at I skal skrive en tekst, der udtrykker en 

holdning – at I viser at I kan reflektere over en film og argumentere for jeres holdning. I skal også 

vide noget om forskellige målgrupper og genrer, som det er beskrevet i Fælles Mål for faget dansk 

på side 6.  

I kan selv vælge målgruppen og mediet. 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 det til jeres egen aldersgruppe eller er det til den brede offentlighed?  

• Er det til en avis som f.eks. Metroexpress eller Politiken, er det til et netmedie, eller skal 

anmeldelsen læses op i radioen?  

Alle disse ting 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 radioen 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 

nogen billeder. 
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Individuel skriftlig opgave 

 

Du skal nu skrive din artikel/lave dit radioind-

slag ud fra den inspiration, og de beslutninger 

du har taget, i samarbejdet med din samtale-

partner.  

 

Inden du går i gang, er det også en god ide 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 fængende måde.  

 

➢ Husk at angive hvilken genre, filmen 

befinder sig indenfor.  

 

➢ Anmeldelsen skal blandt andet inde-

holde eksempler fra filmen, der kan un-

derbygge din holdning.  

 

➢ Din holdning skal klart komme frem 

(ikke om filmens emne men om filmens 

form, stil, opbygning). Det er vurderin-

gen, der adskiller en anmeldelse fra et 

resumé. Så du skal være personlig i din 

anmeldelse samtidig med, at den skal 

være velunderbygget. 

 

 

 

Genrer i Korshid – solens børn 

 

Korshid – Solens børn er et drama, som er 

optaget on location. On location vil sige, at 

en film er optaget med levende mennesker, 

som opholder sig, der hvor filmen foregår. 

Korshid – Solens børn er en fiktionsfilm. 

Dvs. at det i modsætning til dokumentar-

film, som viser virkelige begivenheder, er 

en film, hvor en forfatter har udtænkt hand-

lingen. Men de børn, der spiller med i fil-

men, er alle gadebørn, som instruktøren har 

valgt til at repræsentere de omkring 152 mil-

lioner gadebørn i verden. 

 

Artikeltyper 

 

Nyhedsartikler fortæller om aktuelle begi-

venheder. 

 

Baggrundsartikler går i dybden med stof-

fet og behøver ikke være aktuelle. 

 

Reportage/feature er en artikel, hvor jour-

nalisten er ude for at fortælle en historie fra 

virkeligheden. Fx om en tur på Roskilde Fe-

stival. 

 

En portrætartikel bygger ofte på et inter-

view med en person og ofte også med no-

gen, der kender personen,  

 

Kronik, ledere og debatindlæg giver ud-

tryk for skribentens subjektive holdning. 

 

Det samme gør anmeldelsen. Her handler 

det om at formidle en personlig holdning til 

fx 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.  
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Opgave om gadebørn  
 

 

 

Formålet med opgaven om gadebørn er at arbejde med social differentiering, dvs. med forskelle i leve-

vilkår og muligheder i verden. I skal arbejde med social lighed og ulighed, som det er beskrevet på side 

6 i Fælles Mål for samfundsfag   

Inden du går i gang med at løse opgaven, kan du læse mere om gadebørn her: 

➢ UNICEF: https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fakta-om-gadeboern/ 

➢ Hele verden i skole: https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/gadeborn/ 

➢ Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/gade 

➢ Global Skole: http://www.globalskole.dk/index.php/lr-menu-mainmenu-111/overbyg-

ning/248-tema-om-gadeb 

 

Gruppearbejde om gadebørn 

I skal nu arbejde i grupper, hvor i skal forberede et foredrag for klassen. Hver gruppe skal vælge et 

af de følgende emner: 

 Hvorfor lever børn på gaden? Lever der også børn på gaden i Danmark? 

 Hvad lever gadebørn af? 

 Hvor er børnenes forældre? 

 Beskriv et gadebarns hverdag. 

https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fakta-om-gadeboern/
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/gadeborn/
https://faktalink.dk/titelliste/gade
http://www.globalskole.dk/index.php/lr-menu-mainmenu-111/overbygning/248-tema-om-gadeb
http://www.globalskole.dk/index.php/lr-menu-mainmenu-111/overbygning/248-tema-om-gadeb
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I skal sørge for at alle emner bliver dækket. Der må gerne være flere grupper, der holder foredrag 

om samme emne. I kan finde de informationer I har brug for på de sider på nettet, der er nævnt 

herover. Men I kan også søge videre og finde informationer mange andre steder, hvis I har lyst til 

at læse mere. 

Når I har holdt alle foredragene i klassen, skal I sammen i klassen diskutere, hvad man kan gøre 

for at hjælpe gadebørn og hvad man kan gøre for at undgå, at børn ender med at leve på gaden. 

 

 

 

 

 

 


