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Songju och Juyeon är två 16-åriga killar med olika bakgrund och familjeförhållan-
den. Songju är strulig och kommer från ett lite stökigt område medans Juyeon är 
duktig i skolan, bor fint och har tjänstefolk. Den gemensamma kärleken till hip-
hop-kulturen gör att de hittar varandra. Trots deras skillnader i både personlighet 
och bakgrund bestämmer de sig för att bilda hip-hopduon LIMECRIME. Baserad 
på en verklig historia.

La-im-keu-la-im. Sydkorea, 2020. Koreanskt tal, engelsk text. Regi: Yoo Jae-
wook och Lee Seung-hwan. 82 min. Rekommenderas för åk 8-gymnasiet.



att samtala om efter filmen

Filmen Limecrime innehåller mycket musik men tar också upp 
teman som vänskap och olika förutsättningar. 

Olika samhällsklass, 
olika uppväxt
Filmens huvudpersoner Songju och Juyeon kommer från olika samhällsklass. De 
har olika bakgrund och uppväxt, men också mycket gemensamt. 

» På vilka sätt skiljer sig deras bakgrund åt? Vad finns det för skillnader och likhe-
ter mellan dem? 

Begreppet klass har en lång historia och används till exempel inom sociologi och 
politisk teori. Inom politiken talas det mindre om samhällsklass idag, än exempel-
vis på 1960-talet. 

»  Varför är det så? Vilka andra frågor dominerar samtalet? 

» Vilken betydelse har begreppet klass för att vi ska kunna förstå samhället och 
dess orättvisor? Vilka teoretiker och teorier har historiskt varit viktiga för att lyfta in 
klassaspekten i det politiska samtalet? 

» Den svenska skolan har blivit alltmer segregerad. Hur ser det ut på din skola? Är 
gruppen elever heterogen eller homogen? Vad finns det för fördelar och nackde-
lar med att det ser ut som det gör? 

» Vissa kritiker menar att den svenska skolan brukade vara en av världens mest 
jämställda, men att den blivit mycket sämre.  Vad är det som påverkat hur den 
svenska skolan utvecklats? Vilka politiska beslut har varit avgörande? 

» Hiphopen växte fram som en ungdomskultur men har idag funnits så pass 
länge att den är ganska etablerad som kulturform. Ta reda på mer om hiphopens 
ursprung och hur den växte fram. Vilka andra ungdomskulturer känner du till och 
hur har de växt fram? 



att samtala om efter filmen

Hiphop och ungdomskultur
Hiphopen har växt fram som en av vår tids mest dominerande kulturer, vad gäller 
exempelvis musik och mode. 

“Hiphop är större än rock” rapporterade medier 2017. Bakgrunden till rubrikerna var 
en mätundersökning som visade vilken typ av musik människor i USA lyssnade på. 
Även i Sverige har rapmusik blivit en av våra mest populära genres. 

» Vad är det med musiken som gör den så populär? 

En del av musikgenren som varit föremål för debatt är så kallad gangsterrap. 

» Vad är kännetecknande för gangsterrap? Försök hitta argument för och emot 
gangsterrap. Är texterna, som kritiker menar glorifierar droger och kriminalitet, ett 
problem? Beskriver de verkligheten eller överdriver de verkligheten på ett sätt 
man inte behöver ta på så stort allvar? 

Hiphopen växte fram som en ungdomskultur men har idag funnits så pass länge 
att den är ganska etablerad som kulturform. Ta reda på mer om hiphopens ur-
sprung och hur den växte fram. 

» Vilka andra ungdomskulturer känner du till och hur har de växt fram? 


