
Förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnespla-
ner trädde i kraft 1 juli 2018 och en del av denna 
förändring är att programmering ska in i undervis-
ningen, speciellt i ämnena teknik och matematik. 
Vill ni komma igång att programmera med era 
elever eller förskolebarn har ni möjlighet att boka 
en workshop eller föreläsning. 

Kvinnors
rättigheter

Den internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och 
uppmärksammar ojämställdhet samt kvinnors och flickors situation 
över hela världen.

Här kommer några filmtips, som berör kvinnors och flickors 
rättigheter på olika sätt i olika delar av världen, både historiskt 
och i nutid. 

Du hittar filmerna i vår Mediekatalog!
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2 flickor

Om orättvisa villkor för flickor i Indien och två vänner som vill 
göra det som pojkar får. Kan väcka mellanstadiebarns intresse för 
internationella kvinnofrågor samt en bra ingång till att diskutera 
sexuella trakasserier. 

Målgrupp: Från 12 år

Malala - vägen till fredspris

I den här filmen reser regissören Mohsin Abas dit för att träffa 
Malalas vänner och samtidigt belysa de försämrade villkoren för 
kvinnors rättigheter. 

Låna också boken ”Jag är Malala” av Yousafzai, Malala

Målgrupp: Från 13 år

Svarta rosor och en röd klänning

Laxmi, Ritu och Roopa är tre unga kvinnor som på olika sätt 
hittar vägar att fortsätta med sina liv, trots att alla fått förstörda 
ansikten och fysiska men genom syraattacker. 

Målgrupp: Från 13 år

Sonita

Sonita vill bli en berömd artist och rappare. Men i Iran där hon 
bor som illegal flykting med delar av sin familj, får kvinnor inte 
sjunga. Hemma i Afghanistan planerar familjen att gifta bort hen-
ne för pengar för att ha råd att betala för broderns giftermål. 

Målgrupp: Från 13 år
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Feminism Inshallah! 
Historien om arabisk feminism

Du får bland annat möta aktivister, politiker, religiösa ledare och 
höra personliga betraktelser från dem som kämpat för kvinnans 
rättigheter och veta mer om den arabiska feminismen, från tidigt 
1900-tal fram till idag. 

Målgrupp: Från 13 år

Suffragette

Ett spännande brittiskt drama om 
fotsoldaterna i den tidiga feministrörelsen. Kvinnor tvingades 
under jorden i en farlig katt-och-råtta-lek mot en allt mer brutal 
stat. 

Målgrupp: Från 14 år

Vad ska folk säga?

Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma 
följer hon strikt familjens pakistanska traditioner, men med sina 
vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. Baserad på regissö-
rens egna erfarenheter. 

Målgrupp: Från 15 år 
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