
Filmförslag till skolbio i Flen vt 20 
Årskurs 4-6  
      

 
 

 
Titel / handling 

Betyg     
 

 

Supa Modo 

I den djupaste sorg går det att finna ljus. Supa Modo 
handlar om en nioåriga flicka, Jo, som är döende i cancer. 
Efter beskedet om att Jo inte kommer överleva väljer 
hennes familj och vänner att ta hem henne och se till att 
hennes sista tid i livet blir den bästa. Hon ska få uppfylla 
sin dröm: att vara en superhjälte, precis som på film. 

 

 

Taiki 
På en bilsemester i Sverige börjar 9-åriga Bruno gå sina 
föräldrar på nerverna. Han ville egentligen stanna hemma 
och spela dator-spel. Efter ett bråk rusar Bruno in i skogen 
och familjen semester vänds snabbt till en mardröm.. 

 

 

Liyana 
I en kombination av animerat äventyr och dokumentärt 
drama möter vi Liyana, en modig flicka från Swaziland som 
tvingas ut på en äventyrlig resa för att rädda sina två yngre 
tvillingbröder. Historien målas upp av fem föräldralösa barn 
som genom sagoberättandets konst skapar Liyana av 
gemensamma och ibland mörka minnen och fantasier 
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