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1990-tal, och på den katolska flickskolan råder disciplin under nunnornas stränga uppsyn. När Celia får en ny kompis utmanar de tillsammans konservativa värderingar och strikta regler. Hur ska man
kunna leva om allt roligt betraktas som att synda? Celia börjar alltmer
ifrågasätta sina familjerelationer. En finstämd coming of age-film som
både är fnittrig feelgood och djupaste allvar.

att samtala om efter filmen

Miljöbeskrivning och
karaktärer
Filmen Schoolgirls skildrar hur det är att växa upp i ett litet samhälle i Spanien i början av 90-talet.
» Hur skulle du beskriva samhället där filmen utspelar sig?
» Vad är kännetecknande för den katolska flickskolan där Celia går? Vad betyder det att
skolan är katolsk?

» Filmen utspelar sig i början av 90-talet. På vilket sätt märks det i filmen? Vad skiljer sig
åt jämfört med idag?

Att växa upp
Celia är elva-tolv år, en ålder som kan vara omvälvande då förändringar börjar ske både med kropp och knopp.
» Hur skulle du beskriva det Celia går genom i filmen? Hur märks att det hon håller på
att bli stor?

» När man är 13 år brukar man säga att man blir tonåring. Vad betyder det? En del kommer i puberteten tidigare. Vad menas med puberteten och vad händer då med killar och
tjejer?

» Från att vara en ansvarsfull och lydig flicka börjar Celia ifrågasätta allt mer. Vad är det
som gör att Celia blir tuffare?

» Vilken betydelse har Brisa för Celias utveckling?

att samtala om efter filmen

Normer och regler
Den katolska skolan är väldigt strikt med mycket regler som
flickorna måste rätta sig efter.
» I filmen börjar Celia och hennes kompisar allmer bryta mot regler och protestera mot
auktoriteter. Vad tycker du om tjejernas beteende? Borde tjejerna bete sig på något annat sätt eller förstår du dem?

» Känner du ibland att du vill bryta mot regler? Kan det vara positivt att bryta mot dem?
Vad är skillnaden mellan normer, regler och lagar? Är det någon skillnad om man bryter
mot dem?

» Celia börjar också ställa allt mer frågor om sin egen familj och sin frånvarande pappa.
Tycker du att hon handlar rätt? Varför tror du att hennes mamma inte berättat sanningen?

