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Rek åk 1-4 
Upp i det blå   Nordisk film AB  tor 28 sep v.39  
Filmen handlar om åttaåriga Pottan som ska på ponnyläger under sommarlovet, men som av misstag hamnar 
på en återvinningsstation. Motvilligt tar de udda typer som bor där hand om Pottan som snart upptäcker deras 
hemlighet. De bygger på en hemmagjord rymdfarkost och planerar att ge sig ut i rymden på jakt efter 
rymdskrot – och kanske också – en ny mening med tillvaron.  
Trots teman om ensamhet, kapitalism och slit- och slängsamhället, är filmen rolig och ger en odramatisk ingång 
till att arbeta med dessa frågor. 
Filmhandledning 
  
Rek åk 7-gymn   
Den unge Zlatan  TriArt  tor 5 okt v.40 
Berättelsen om Zlatan Ibrahimovic innan han blev "Ibra" med en hel värld. En kaxig supertalang från Rosengård: 
lika karismatisk som briljant men med en vrede inom sig ständigt på gränsen att explodera ute på planen.  
Filmen visar en ung fotbollsbegåvning som med rätt stöd från omgivningen blivit en av världens bästa 
fotbollsspelare. Zlatan kommer från fattiga förhållanden, där missbruk och bristande omsorg har lärt honom att 
inte riktigt lita på vuxenvärlden. Det han begär är att bli sedd och få förtroende, trots sina brister. 
Filmhandledning 
 
Rek åk 5-7 
Fröken omöjlig   FC  tis 10 okt v.41 
13-åriga Aurore har det inte lätt. Hon har precis gått om en klass i skolan och hemma tjatar hennes föräldrar på 
henne konstant. Till råga på allt har hon en lillasyster som är familjens underbarn och en storasyster som står 
på egna ben och precis träffat en kille. Killar och kärlek är för övrigt något hon inte har mycket till övers för, 
varför ska en överhuvudtaget bli kär? Aurore får helt enkelt kämpa för att finna sin plats i en kaotisk tillvaro. 
När hon en dag dessutom blir erbjuden att bli sångerska i ett band, bestående av bara killar, blir hennes värld 
alltmer upp-och-ner. Teman som Att växa upp, Familj, Genus, Identitet och Film på bok 
Filmhandledning 
 
Rek åk 6-9 
Mikro och Gasolin  SWF  tor 9 nov v.45  
Daniel är 14 år. Han tillhör de mindre killarna i klassen och kallas Mikro. Han älskar att teckna, funderar en hel 
del på sexualitet och existentiella frågor. När Théo börjar i klassen hittar Daniel en kompis som är lika udda som 
han själv. Théos stora intresse är motorer och teknik och han får därför öknamnet Gasolin.  
Trötta på att vara missförstådda bestämmer de sig för att bygga ett eget fordon, lämna allt och söka friheten 
ute på vägarna. Resan blir en prövning i tålamod och samarbete, men med mycket humor i blir det ett 
fantastiskt äventyr, som får killarna att växa. 
Filmhandledning 
 
Rek åk 1-4 
Mitt liv som zucchini  Folkets bio  tis 21 nov v.47  
Zucchini är 9 år, föräldralös och hamnar på barnhem, med en ölburk och en drake som enda packning. 
Mobbaren Simon ger sig på Zucchini direkt och de andra barnen hukar för översittaren. Men med Camille 
förändras allt och det visar sig att både barn och vuxna har sina trasiga bakgrunder och egentligen är rätt snälla. 
En film om hur ensamma människor hittar varandra, och trasiga familjer faller samman så att nya kan bildas. 
Filmhandledning 
 
Rek åk 4-8 
Rum 213   Folkets bio  tis 28 nov v.48 
Det spökar på kollot. Filmatiseringen av Ingelin Angerborns populära bok Rum 213 är en mysig rysare för 
mellanstadiet, där spökerier blandas med korvgrillning och kompistrubbel. Blyga Elvira måste utmana sina 
rädslor både i vardagen med de nya kollokompisarna, och i mötet med spökflickan Mebel. En spännande film 
som lockar till samtal om genre, vänskap och identitet. 
Filmhandledning 
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Rek åk 7-gymnasiet 
Sameblod   Nordisk film AB  tis 5 dec v.49 
En stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli 
svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet och utanförskap, 
hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga samtal om 
individuell och nationell historieskrivning.  
Filmhandledning 
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