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En filmhandledning av Julia Jarl

Sue är en tonårstjej som känner sig lite ensam. Hennes mamma är forskare och jobbar hela tiden på labbet. När 
Sue och hennes pappa ska överraska Sues mamma på hennes födelsedag så får de en känsla av att de kom dit 
och störde henne. I tumulten får Sue en vätska på sig som gör henne osynlig. Då mamman senare blir kidnappad 
måste Sue ta hjälp av sina vänner för att rädda henne samt fånga kidnapparna.
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FÖRE FILMEN

Denna filmhandledning riktar främst in sig på sätt att arbeta med filmen efter att den visats. Filmen behöver inte 
någon vidare förberedelse, men ni kan med fördel titta på filmens trailer på t.ex youtube, även om det bara finns 
på tyska. Ni kan även titta på filmaffischen och diskutera vilken typ av film eleverna tror att de ska se. 

FILMEN OCH LÄROPLANEN

KEMI

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och 
nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Mamman till Sue håller på med mutationsforskning på 
ett laboratorium. Förklara vad mutationsforskning är och ge exempel på olika sorters mutationsforskning. 

SVENSKA OCH SO

Vad finns det för superhjältar i historien och inom litteratur och film? Människor har i alla tider velat höra 
berättelser om hjältar och deras historier och äventyr. Ofta har karaktärerna byggts på av fantasifulla beskriv-
ningar av egenskaper. Vilka superhjältar känner eleverna till? 

FILMENS HANDLING

Susanne, eller Sue, är en tjej som klasskompisarna inte märker så mycket av. Hennes mamma är ledande forskare, 
men ingen vet riktigt vad hon forskar om men hon är en mycket upptagen kvinna. När Sue och hennes pappa går 
till labbet för att överraska mamman på hennes födelsedag slutar allt i total kaos.  Alarmet går igång och när Sue 
kastar födelsedagstårtan startar en maskin. Sue försöker stänga av den och blir då instängd. Efter tumultet blir 
Sue hämtad av en ambulans och har inget minne av vad som har hänt. Mamman får en utskällning och hon verkar 
bry sig mer om jobbet än om Sue. 

När Sue vaknar nästa morgon syns inte hennes arm. I skolan kliar hela kroppen och hon blir helt osynlig. Sue går 
till mammans labb och berättar vad hon har upptäckt och mamman gör massor av tester på henne. Hon vill ta 
reda på hur och när hon blir osynlig och de upptäcker att det sker när Sue blir varm. Ju varmare desto 
osynligare. Det är mutationsvätskan vid namn NT260 som gett henne denna egenskap. De upptäcker att Sue 
kan göra andra osynliga också genom att hålla i dem. 

Mamman vill hålla Sue hemma från skolan, men det struntar Sue i. Några tjejer i skolan säger att Sue är skolans 
freak, men den nya killen Tobi har gemensamma intressen med Sue. Kayla eller App som hon helst vill bli kallad 
tycker att Sue verkar cool och vill gärna bli hennes vän. Dessa tre är alla lite outsiders och blir ett team. 
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Mammans chef Dr Drill får se en videofilm av Sue och vad hon kan göra. Kort efter det blir mamman kidnappad. 
Sue försöker berätta detta för pappan som är iväg på konsertturné och han tror henne inte då det låter alldeles 
för otroligt. 

Sue träffar Tobi och hon får komma hem till honom. När hon dricker te blir hon alldeles osynlig vilket han tycker 
är coolt. Tobi tycker att Sue är en riktig superhjälte och han vill gärna vara hennes medhjälpare. 

Tobi och App ska hjälpa Sue att hitta hennes mamma. De tar sig in i labbet. App har en massa hjälpmedel så hon 
kan följa Sue och Tobi via en skärm när de är inne i labbet. Sue håller Tobi i handen så att han också blir osynlig 
så de kan smyga omkring utan att bli upptäckta. Att göra sig själv och Tobi osynliga gör Sue väldigt trött och hon 
somnar. 

Sue, App och Tobi gömmer sig i Apps mosters stora hus och det visar sig att mostern vet massor om Sue, hennes 
mamma och forskningen. Vännerna hittar en video i mammans mobil från när hon blivit kidnappad. De förstår 
snart att NT260 finns i Sues kropp vilket betyder att de onda behöver henne och att hon är i fara. 

Mamman ringer och säger att hon har lyckats fly från kidnapparna och att Sue ska möta upp henne. När de 
kommer till mötesplatsen tycker de är något som inte stämmer. En skåpbil med uniformklädda män verkar leta 
efter någon. Tobi kysser Sue för att ”gömma” henne. Plötsligt kommer Dr Drill och eftersom de tror att han är 
ute efter dem och NT260 tar de en moped och kör till stället mamman ringde ifrån. Då dyker mammans kollega 
Lenia upp och följer efter dem. 

Tobi är inne på att mamman och Dr Drill kanske samarbetar och Sue och han blir ovänner. 

Sue gör sig av med NT260 genom att kasta det vilket leder till en explosion. Sen vaknar hon hemma i sin säng. 
Mamman sitter där och säger att allt är en dröm, men något är inte som det ska. Mamman är annorlunda och 
låser in Sue i sitt rum och verkar vara inblandad i det skumma. Men det är inte mamman utan Lenia. Genom Sues 
blod kan Lena ändra form. Nu vet de vem som är den riktiga skurken och de måste stoppa henne. 

Lenia har fått reda på att Tobi är på Halloweenfest och nu måste Sue och App dit innan Lena får tag på honom. 
Filmen slutar med att Sue måste välja mellan att ha kvar din superkraft eller inte. Är hon någon utan den? Ja och 
nu har hon allt, vänner. 
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ATT DISKUTERA EFTER FILMEN

KARAKTÄRER

I filmer finns oftast en huvudkaraktär, en motståndare och en så kallad hjälpare.  
 » Att Sue är huvudkaraktär i den här filmen kan nog många hålla med om. 
 » Vem eller vad är hennes motstånd? 
 » Vem, vilka eller vad är hennes hjälpare?

 » Kan ni beskriva karaktärerna? Hur ser de ut? Vad har de för egenskaper? 
 » Hur påverkar karaktärernas utseende och sätt hur vi uppfattar dem? 

GENRE

Filmer brukar delas in i olika typer av film såsom komedier, drama, thrillers mfl. Olika berättarstilar kännetecknar 
olika genre. 
 » Hur ser den här filmen ut? Vad utmärker den? Vad är det för genre? 

MOBBNING

Mobbning är vanligast när människor, oavsett ålder, hamnar i en grupp som de inte har valt själva. En sådan grupp 
kan vara en skolklass. Det finns olika typer av mobbning.

- Psykisk mobbning: att håna någon genom att göra miner eller gester bakom ryggen på någon eller frysa ut 
någon, till exempel att utestänga någon från en grupp. 

- Verbal mobbning: att sprida lögner, skvaller och osanna rykten om någon eller att kalla någon för otrevliga 
namn. 

- Fysisk mobbning: att slå, sparka eller knuffa någon. 

I början av filmen får vi veta att Sue känner sig utanför i skolan. Några tjejer kallar henne för skolans freak. Att 
frysa ut någon är en form av mobbning. 
 » Vilka typer av mobbning utsätts Sue för?
 » Känner du någon som är utsatt för mobbning? 

Det viktigaste är inte vad du gör åt saker utan att du gör något. 
 » Vad ska man göra om man tycker att någon verkar utanför eller få utstå mobbning på något sätt? 
 » Hur ser det ut på er skola? Diskutera vad var och en kan göra åt mobbning det händer i en grupp där du själv är 

med. 
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VETENSKAP

 » Finns det ett sätt att göra människor osynliga? 
 » Finns det ämnen som kan byta form och skepnad? 

Hela tiden kommer forskare inom olika ämnen fram till kunskaper som revolutionerar världen och hur vi lever i 
den. 
 » Kan ni komma på några uppfinningar som ni inte skulle kunna vara utan i er vardag? 
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