
 
Filmförslag till skolbio i Flen ht 19 
Årskurs 7-9  
 

 Titel / handling Betyg    

 

Kapernaum 
Kapernaum är en Oscarsnominerad och flerfaldigt prisbelönad 
libanesisiska film om Tolvårige Zain Al Hajj, en pojke från 
Beiruts slumkvarter, har dömts till fem års fängelse efter att ha 
knivskurit en man. Inför en domare i rättssalen vill han nu 
stämma sina föräldrar för att de låtit honom födas till denna 
värld när de varken kan eller vill ta hand om honom.pappa. 

 

 

Unga Astrid 

En skildring av ca fem år av unga Astrid Lindgrens liv. Från 
livet som 16-årig bonddotter på den småländska landsbygden 
på 1920-talet, via journalistuppdragen på Vimmerby tidning där 
Astrid som knappt 18-åring blir gravid men tvingas lämna bort 
sitt barn, till flytten till Stockholm och återföreningen med sin 
son. 

 

 

Trevligt folk 
Våren 2013 anmäler sig Somalia till VM i bandy i Irkutsk, 
Sibirien. Ingen av spelarna bor dock i Somalia. De bor i 
Borlänge. Ingen av dem har någonsin stått på is. Än mindre åkt 
skridskor. Någon har tänkt lååångt utan-för boxen!  Filip och 
Fredrik hörde talas om idén och fick pengar att göra 
dokumentären. 
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