
   
 

 

My name is Baghdad 
 

 
Bilde hentet fra https://www.cinemateket.no/filmer/my-name-is-baghdad 

 
“You guys are awful. You don’t even know the girl and the first thing you say is: ‘She is fucking 

hot.’ She’s probably doing a whole lot of cool things you don’t even know.” 
 
17 år gamle Baghdad bor i et arbeiderklassestrøk i São Paulo. Hun er en tøff og selvsikker 
jente, som bruker mesteparten av tiden sin på skateparken med gutta. En dag treffer hun en 
jentegjeng som også er lidenskapelig opptatt av skating, og livet hennes tar en ny vending 
(Norgesfilm AS, 2021). 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 36 minutter 
Aldersgrense: 12 år 
Anbefalt alder: 14 år 
Klassetrinn: Ungdomstrinn og VGS 
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Tema: Identitet, sexisme, diskriminering, solidaritet og opposisjon. 
Fag: Samfunnsfag, Kroppsøving, KRLE 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Caru Alves de Souza 
Skuespillere: Grace Orsato, Karina Buhr, Marie Maymone, Helena Luz, Nick Batista, William 
Costa, João Paulo Bienemann, Gilda Nomacce, Paulette Pink, Emílio Serrano 
Språk: Portugisisk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Brasil 
Originaltittel: Meu nome é Bagdá 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne dokumentaren har portugisisk tale og engelsk tekst. Kompetansemålene er hentet fra 
den nye læreplanen som trådte i kraft til skolestart august 2020. 

Kompetansemål fra læreplanen 

Samfunnsfag 
● Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og 

samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
● Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike 

fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar 

Kjerneelement 

● Identitetsutvikling og fellesskap 
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og 

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman 
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, 
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan 
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å 
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid. 

Kroppsøving 
● Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar 

bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 
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● anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 
uavhengig av føresetnader 

 
KRLE 

● Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig 
og globalt samfunn 

● Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon 
 

Kjerneelement 

● Kunne ta andres perspektiv 
○ Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte 

med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og 
refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene 
utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs 
eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler 
mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår. Temaer knyttet til kjønn og 
funksjonsevne inngår også. 

● Etisk refleksjon 
○ Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål 

ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller 
og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, 
konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det 
globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere 
argumentasjon og påstander. 

 

Tverrfaglige tema 
 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt i de tverrfaglige temaene Folkehelse og 
livsmestring og Demokrati og medborgerskap. Filmen er innom mange tema som elevene kan 
reflektere over for å åpne sine synspunkt rundt det å vokse opp som jente i et mannsdominert 
miljø. 

Oppgaver til filmen 
1. Filmen startet med at Baghdad skater i slow motion. Det klippes inn kjappe og korte 

utdrag fra en hendelse. Hva skjer i scenen, og hvorfor tror du filmen starter slik? 
2. Gjennom hele filmen får vi små glimt fra ulike steder og mennesker. Hvorfor tror du 

regissøren har valgt å bruke dette virkemiddelet? Husker du noen av disse glimtene? 
3. Hva er det gutta rapper om? 

                                                                 Undervisningsopplegg til My name is Baghdad 

                                       3 



   
 

4. Gjenfortell hva som skjer i scenen hvor vennegjengen til Baghdad blir tatt av politiet. Hva 
synes du om denne scenen? Er dette greit? 

5. Det blir brukt et spesielt virkemiddel i scenen hvor Baghdad og damene fra salongen 
havner i en opphetet diskusjon med noen tilfeldige menn på fotballbanen. Hva skjer i 
denne scenen? Hva tenker du om dette virkemiddel? Hvorfor har regissøren valgt å 
gjøre det slik tror du? 

Karakterene i filmen 
1. Beskriv Baghdad. Utseende, personlighet og verdier. 
2. Baghdad lever i en familie kun bestående av kvinner. Beskriv familieforholdet. 
3. Moren til Baghdad jobber i en skjønnhetssalong. En dag opplever de at noen kaster egg 

på vinduet deres og stikker av. Hva tror du er grunnen til dette? 
4. Lillesøsteren til Baghdad er veldig opptatt av en ting. Hva er det, og hva tror du er 

bakgrunnen for interessen hennes? 
5. Alle kvinnene i Baghdads familie er ganske ulike, men hva har de til felles? 
6. Hvordan forandrer/utvikler Baghdad seg gjennom filmen, og hva er det som gir henne 

motivasjonen til å ta opp kampen mot matchokulturen? 
7. Hvorfor tror du skating er så viktig for Baghdad? 

 

Aktiviteter for klassen 
1. Kahoot  
2. Skriveoppgave 

a. I filmen rapper gutta. Skriv et vers til en rap som handler om deg og ditt liv. 
3. Diskusjon 

a. Baghdad mener at alle magasin kun viser de samme jentene hele tiden. Hva 
tenker du om dette? Er du enig? Klarer du å finne bilder fra magasin/nettmagasin 
hvor mangfold blir representert? Diskuter gjerne med sidemannen eller i grupper. 

b. I restauranten til tante sitter det en kveld noen mannfolk som snakker 
nedsettende om kvinner. Hva synes du om det som blir sagt? Hva ville du sagt 
tilbake dersom du var i restauranten? Diskuter med sidemannen eller i grupper. 

c. Vennegjengen til Baghdad snakker om kroppshår. Diskuter med sidemannen 
eller i grupper dette temaet. Har dere snakket med deres venner om dette temaet 
før? 

d. Hva er det som skjer med Baghdad når hun er på fest? Snakk sammen om 
hendelsen. Hvordan kan vi unngå at slike ting skjer? Hva synes dere om måten 
venninnene konfronterer gutta på?  

e. Baghdad henger for det meste med gutter når hun ikke er med familien. Er det 
noe galt i det? Hva er de positive og negative sidene? 
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f. Har dere flere forskjellige vennegjenger? Oppfører dere dere forskjellig ut i fra 
hvem dere er rundt? Er det viktig å ha mange venner? Diskuter spørsmålene 
sammen.  

4. Historielek 
a. Forsøk å lek historieleken fra filmen. En starter på en historie, så må nestemann 

fortsette historien. Se om dere klarer å komme gjennom hele klassen. 
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