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Om Filmhandledningen 

Denna filmhandledning är tänkt att användas 

som inspiration och stöd vid ett filmsamtal. 

De teman som tas upp är förslag på 

frågeställningar och diskussioner. Du väljer 

själv vad du vill och hinner ta upp med din 

klass, samt vad som är relevant och intressant 

för just dina elever. 

Filmen och läroplanen 

Fahim – den lilla schackprinsen passar 

utmärkt för att diskutera och problematisera 

värdegrundsfrågor om vänskap, drömmar, 

flykt och kultur. 

 

Filmen berör tematiskt frågor om migration 

och mänskliga rättigheter. Filmen kan 

användas för arbete inom exempelvis 

samhällskunskap och svenska. 

Exempel på mål ur kursplanen 

Åk 4 - 6 

Centralt innehåll Svenska  

 

Läsa och Skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka 

texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan 

raderna. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Texter som kombinerar ord, bild och 

ljud, till exempel webbtexter, spel och 

tv-program. Texternas innehåll, 

uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

 

Språkbruk 

• Ord, symboler och begrepp som 

används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

Åk 4 – 6  

Centralt innehåll Samhällskunskap 

 

Individer och gemenskaper 

• Sociala skyddsnät för barn i olika 

livssituationer, i skolan och i 

samhället. 

 

Rättigheter och rättsskipning 

• De mänskliga rättigheterna, deras 

innebörd och betydelse, inklusive 

barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. 

 

Samhällsresurser och fördelning 

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige 

och i olika delar av världen. Några 

orsaker till, och konsekvenser av, 

välstånd och fattigdom. 

 

Åk 7 – 9 

Centralt innehåll Svenska 

 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier. Att 

urskilja texters budskap, tema och 

motiv samt deras syften, avsändare 

och sammanhang. 
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• Strategier för att skriva olika typer av 

texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord, bild 

och ljud samspelar, såväl med som 

utan digitala verktyg. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Texter som kombinerar ord, bild och 

ljud, och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter. Hur 

uttrycken kan samspela med varandra, 

till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. 

 

Åk 7 – 9 

Centralt innehåll Samhällskunskap 

 

Rättigheter och rättsskipning 

• De mänskliga rättigheterna inklusive 

barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen.  

 

• Olika organisationers arbete för att 

främja mänskliga rättigheter. Hur 

mänskliga rättigheter kränks i olika 

delar av världen. 

 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt 

skyldigheter för medborgare i 

demokratiska samhällen. Etiska och 

demokratiska dilemman som hänger 

samman med demokratiska rättigheter 

och skyldigheter. 

 

Samhällsresurser och fördelning 

• Skillnader mellan människors 

ekonomiska resurser, makt och 

inflytande beroende på kön, etnicitet 

och socioekonomisk bakgrund 

 

Före och efter filmen 

• Analys av filmens affisch 

Ta hjälp av dokumentet Bildanalys 

filmaffisch som skickas ut via mail. 

Diskutera vad eleverna tror att filmen 

kommer att handla om. Återkoppla 

gärna efter filmen, stämde elevernas 

tankar? 

 

• Fahim är född i staden Dhaka i 

Bangladesh. Ta reda på mer om 

landet. 

 

• Begrepp som kan vara bra att lyfta 

innan och/eller efter filmen: asyl, 

kulturkrock, migration och 

uppehållstillstånd. 

 

 

 

Handling 

Under filmens första scener utspelar sig en 

våldsam demonstration. Vi får följa Fahims 

pappa Nura under protesterna. Därefter ser vi 

huvudperson Fahim och en äldre man spela 

schack. Fahim vinner enkelt och springer glatt 

iväg.  
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Vid middagsbordet en kväll frågar Nura om 

Fahim vill följa med honom till Frankrike och 

träffa stormästaren i schack. Resan är tänkt att 

bli starten på familjens flykt från Bangladesh. 

Planen är att Nura ska etablera sig i Paris 

tillsammans med Fahim, och att resten av 

familjen ska ansluta sig senare. 

I Paris får Nura och Fahim bostad på ett 

asylboende. Medan Nura letar jobb så börjar 

Fahim på en Schackskola. Skolan leds av en 

butter man, Sylvain, och en glad receptionist 

vid namn Mathilde. Sylvain ser Fahims talang 

och börjar hårdträna honom inför det 

kommande franska mästerskapet. På 

schackklubben lär Fahim känna andra barn 

och han lär sig snabbt det franska språket.  

 

Parallellt har Nura problem med sin 

asylansökan. Nura får avslag och Fahim 

riskerar att placeras i fosterhem. När ansökan 

avslås förlorar de sitt boende och får sova på 

gatan. Nura försörjer dem genom att sälja 

eiffeltorn till turister. 

 

Avslaget ställer även till problem för Fahims 

deltagande i schackmästerskapet men Sylvain 

lyckas övertala organisatörerna om att Fahim 

bör få delta i tävlingen. Fahim vinner 

mästerskapet samtidigt som Nura grips av 

polisen. Mathilde ringer då premiärministern 

och berättar om Fahim och Nuras situation. 

Under påtryckningar från premiärministern 

får de båda uppehållstillstånd och kan till sist 

återförenas med resten av familjen i Paris.  

Ringa in filmens handling 

Du kan tillsammans med dina elever närma 

dig filmens handling på flera olika sätt. Ett 

sätt är att ställa öppna frågor om karaktärer, 

händelser och nyckelscener. Ett annat sätt är 

att ni tillsammans i klassen ritar upp alla 

karaktärer med streckgubbar och kartlägger 

de olika karaktärernas relation till varandra 

med ord, teckningar och pilar. Vilken är 

filmens huvudperson/er? Hur känner de andra 

karaktärerna huvudpersonen/erna? Hjälper de 

hen på något sätt? Ställer de till problem för 

hen? Vad har de olika karaktärerna för 

önskningar och drömmar? Och så vidare. På 

så sätt kommer ni även åt filmens handling i 

stora drag.  

 

 
 

Tema: Flykt och kulturkrockar 

I några av filmens scener följer vi Nura under 

en demonstration.  

- Vad är det som händer under 

demonstrationen som gör att Nura och 

Fahim måste fly? Hur får militären 

reda på Fahims identitet? 

- Vad säger Nura till Fahim för att han 

ska följa med till Frankrike? Varför 

väljer Nura att ljuga? Vore det bättre 

om han sa sanningen om flykten? 

Motivera.  

- När förstår Fahim att de inte åkt till 

Paris för att träffa stormästaren? 
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En dag sitter Fahim och Nura utomhus och 

äter. En dam går förbi och ger dem pengar. 

- Varför gör hon det? Varför antar hon 

att de behöver pengar? 

- Hur reagerar Nura? Varför lämnar han 

tillbaka pengarna? 

 

En kväll när de sover utomhus så kommer 

röda korset och vill hjälpa dem.  

- Hur reagerar Nura och Fahim? Vad är 

det som gör att Nura blir så rädd? 

 

 

 
 

 

När Nura och Fahim ska söka asyl blir de 

tilldelade en tolk. Tolken översätter inte 

korrekt utan hittar på egna översättningar. 

- Varför gör tolken så? Vilka 

konsekvenser får tolkens lögner? 

 

Fahim lär sig det franska språket snabbt. 

Under Nuras andra möte med myndigheterna 

är han med i rummet. 

- Vad händer när Fahim upptäcker att 

tolken ljuger? 

Ibland sägs det att språk är makt.  

- Fundera på scenerna med tolken, hur 

visar den situationen att språk är 

makt? Vilka i rummet har makt? 

Vem/vilka saknar makt? 

Fahim lär sig franska snabbare än sin pappa.  

- Vad innebär det för deras relation? 

Vem har makten?  

 

Begreppet kulturkrock används för att 

beskriva missförstånd som kan uppstå mellan 

människor som har olika kulturell bakgrund. 

- Vilka händelser i filmen skulle kunna 

beskrivas som en kulturkrock? 

Några exempel: Nura och Fahim 

kommer ofta för sent. Nura säger fel 

ord i fel sammanhang som exempelvis 

smaklig måltid när han ska säga 

hejdå. Nura och Fahim är vana att äta 

med händerna.  

- Om eleverna kommer ihåg några 

scener ur filmen. Diskutera varför 

regissören valt just de ”krockarna”.  

- Stämmer krockarna som beskrivs i 

filmen med verkligheten? Kommer 

exempelvis människor med 

utomeuropeisk bakgrund ofta för sent?  

Skulle det kunna vara en stereotyp 

föreställning? Vad betyder stereotyp? 

- Vilka konsekvenser kan det få i 

verkligheten om många filmer visar att 

människor med utomeuropeisk 

bakgrund alltid kommer försent? 

 

När Nura får avslag på sin asylansökan 

berättar han inte det för Fahim, Sylvain och 

Mathilde. 

- Varför berättar Nura inte vad som 

hänt? Hur kommer Fahim på att hans 

pappa ljuger? 

- Hur reagerar Mathilde och Sylvain? 

- Vad är det som gör att familjen till slut 

får uppehållstillstånd? 
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Familjen får uppehållstillstånd eftersom 

Fahim är en talang i schack och vann 

mästerskapet.  

- Hade familjens situation slutat 

annorlunda om Fahim inte var en stor 

talang? Diskutera. 

 

Tema: Vänskap och drömmar 

Fahim lär känna den andra barnen i 

schackklubben. 

- Hur behandlar barnen honom? 

Vid ett tillfälle i filmen säger Fahim ”De är 

inte mina vänner, de känner bara medlidande 

med mig”. 

- Vad menar han? Varför känner han 

så? Tror ni det stämmer?  

- Kan en person både vara en vän och 

samtidigt känna medlidande? 

Motivera. 

 

Barnens lärare Sylvain är en butter person. 

- Varför är han så butter? 

-  Hur behandlar Sylvain Fahim? Hur 

behandlar han de andra barnen?  

- Är Sylvains sätt att undervisa barnen 

bra eller dåligt? Vilka för- och 

nackdelar kan det innebära? 

- Jämför Sylvain med Mathilde. Hur är 

de olika? Har de några likheter? 

 

Vid ett tillfälle i filmen säger Sylvain ”Schack 

är inte ett spel, schack är ett krig”. 

- Vad menar han med det?  

- Varför är det så viktigt för Sylvain att 

barnen får bra resultat under 

mästerskapet? 

 

 

Tema: Berättande och bildspråk 

Innan filmen började ser vi en text där det står 

att filmen är baserad på verkliga händelser. 

- Vad betyder ”baserad på verkliga 

händelser”? 

- Är det som händer i filmen sant? 

Motivera. 

- Är filmer där det står ”baserad på 

verkliga händelser” mer sanna än 

andra filmer? Motivera. 

 

Inledningen av en film kallas för anslag. I 

anslaget försöker filmskaparna väcka tittarens 

intresse och ge en ingång till berättelsen, utan 

att berätta för mycket. 

- Minns ni hur filmen började? Vad såg 

ni i de första scenerna? Vad hörde ni? 

Hur tolkade ni bilderna, det vill säga 

förstod ni att det var en demonstration 

som skildrades. Vad som visades i bild 

gjorde att ni tolkade bilderna så? 

 

Fahim och Nura flyr till Frankrike. 

- Vilken bild hade regissören valt för att 

visa att de kommit fram till Paris? 

Varför tror ni att regissören valt just 

den bilden? 

Första bilden visade Nura och Fahim 

framför eiffeltornet. 

- Samma bild återkommer senare i 

filmen, vad har då förändrats?  
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Nura står på samma plats och säljer 

souvenirer till turister efter att han fått 

avlag på sitt uppehållstillstånd. 

 

I klassisk dramaturgi brukar huvudpersonen 

ställas inför en eller flera konflikter (problem, 

hinder) för att filmen ska bli spännande att 

titta på.  

- Vilka konflikter stod Fahim inför?  

- Vilka konflikter stod Nura inför? 

- Fanns det andra karaktärer i filmen 

som stod inför några konflikter? 

Vilka?  

- Hur löste sig konflikterna? 

 

Protagonistens motståndare brukar kallas 

antagonist. En antagonist kan vara en eller 

flera människor, men det kan också vara ett 

annat typ av hot. 

- Vem eller vilka var Nura och Fahims 

antagonist/antagonister? Varför? 

 

Kunde ni lista ut hur filmen skulle sluta?  

Vad var det som gjorde att ni kunde gissa 

slutet? Vilka ledtrådar fanns i berättelsen?  

 

Har ni sett några andra filmer som påminner 

om ”Fahim – den lilla schackprinsen”? På 

vilket sätt påminner de om varandra? Vad 

skiljer dem åt? 

 

Vi rör oss alla i transmediala världar och tar 

del av mängder med transmediala berättelser. 

Olika medium påverkar upplevelsen och 

tolkningen av en berättelse. Vissa av 

berättelsens element förstärks av ett visst 

medium medan andra element kanske 

försvinner. 

- Har ni läst böcker/serietidningar/spelat 

dataspel som påminner om filmens 

berättelse?  På vilket sätt påminner de 

om varandra? Vad skiljer dem åt? 

- Om ni jämför att titta på film med 

exempelvis att spela dataspel och läsa 

böcker. Hur berättar en film? Hur 

berättar en bok? Hur berättar ett 

dataspel? 

Slutdiskussion 

Fanns det någon scen som ni tyckte extra 

mycket om? Varför då? När var filmen som 

mest spännande? Varför? 

 

Fanns det någon scen ni inte tyckte om eller 

som ni tyckte var jobbig att se? Varför? 

 

Jämför Fahim i början av filmen och i slutet 

av filmen. Har han utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Jämför Nura i början av filmen och i slutet av 

filmen. Har han utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Jämför Sylvain i början av filmen och i slutet 

av filmen. Har han utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Har filmen något budskap? Vilket/vilka?    
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En filmhandledning från Medioteket av Elin Jönsson, elin.s.jonsson@edu.stockholm.se 

 

För information och bokning av skolbio: stockholm.se/medioteket/skolbio 

Följ gärna Mediotekets arbete med film via Facebooksidan: Medioteket – film 
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