
Rek för åk 4-6, åk 7-9
Ricky Baker är inte Guds bästa barn, men när han anländer till sin nya fosterfamilj verkar det 
som att han ska få en ny chans. Tråkiga omständigheter leder honom ut i vildmarken där han 
måste samarbeta med den surmulne Hector, samtidigt som polisen och barnskyddstjänsten 
är dem på spåren. 
Hunt for the Wilderpeople är en klassisk berättelse med många välkända inslag, men också 
en film som innehåller oväntade vändningar i takt med att huvudkaraktärerna visar upp nya 
sidor och dessutom en stor dos egensinnig humor. Filmen passar utmärkt för att diskutera 
frågor som källkritik och etik och moral.
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Filmen och läroplanen
● I svenska 4-6 ingår “Informationssökning och källkritik”. Med 
filmen som utgångspunkt passar det utmärkt att låta eleverna fördjupa 
sig i: “informationssökning i några olika medier och källor” samt “hur 
man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt.” 

● Även i svenska 7-9 ska eleverna utveckla kunskaper inom informa-
tionssökning samt “hur man sovrar i en stor informationsmängd och 
prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.”

● Vidare ska eleven i svenska 7-9 ha kunskap om ”texter som kom-
binerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel 
i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter”.

● I ämnet bild 7-9 ingår bland annat bildanalys: “Massmediebilders 
budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.” 

● Inom religion ska eleverna ges förutsättningar att kunna analysera 
och ta ställning i etiska och moraliska frågor. I årskurs 7-9 behandlas 
särskilt etik.

● Filmen kan även användas i ämnet engelska 4-6 och 7-9, vilket 
styrks av flera formuleringar i läroplanen. 

Före och efter filmen
Hunt for the Wilderpeople kan användas som utgångspunkt för att bland 
annat prata om berättande, källkritik, familjens betydelse och moralfrå-
gor. Beroende på vilken ingång till filmen en väljer kan förberedelserna 
se ut på olika sätt. 
Några exempel på frågor att ta med sig till filmen:

● Berättande: Hur är berättelsen uppbyggd och hur påminner den om 
andra berättelser?

● Källkritik: Vilken roll spelar mediernas nyhetsbevakning i filmen?

● Familjens betydelse: Vad är en familj och vad betyder det att tillhöra 
en familj? 

● Moralfrågor: Fundera över rätt och fel utifrån personernas handling-
ar i filmen.  

Det kan vara bra att ha förkunskap om några saker innan filmen börjar:
● Var ligger Nya Zeeland och vad vet ni om landets historia?

● Vad är en haiku? Om det finns planer på att eleverna ska skriva egna 
dikter så kan det vara bra att be dem vara särskilt uppmärksamma på 
de korta dikter (haiku) som förekommer i filmen. 

● Vem är 2Pac och varför är han känd? 

Handling
En polisbil kör på en liten väg. I bilen sitter tre personer: en polis, Paula 
från barnskyddstjänsten samt en tolvårig pojke vid namn Ricky Baker. 
Bilen stannar vid ett hus där Ricky får möta Bella och Hector, sina nya 
fosterföräldrar. Bella kramar Ricky och skojar med honom, medan 
Hector mest blänger på Ricky. Paula förklarar att Ricky har en trass-
lig bakgrund och haft problem i sina tidigare fosterhem. Ricky säger 
ingenting. 

Hector är svår att ha att göra med, men det går lättare att prata med 
Bella. Hon berättar att hon kommer från vildmarken. Ricky läser upp en 
haiku, en japansk dikt, som han själv skrivit och förklarar att det hjälper 
honom att uttrycka sina känslor. Ricky får testa att skjuta med gevär och 
följer med ut på jakt. De stöter på ett vildsvin som Bella dödar med en 
kniv. Ricky skakar av chock innan han tappar geväret och svimmar. 

När Ricky fyller 13 år får han en egen hund som han döper till Tupac. 
Lyckan blir dock kortvarig. När Ricky är ute och leker med Tupac hittar 
han en gråtande Hector. Bella har hastigt avlidit. I ett brev från Paula 
framgår att Ricky, på grund av de nya omständigheterna, måste ompla-
ceras till ett nytt fosterhem. Ricky skriver ett avskedsbrev och sätter 
eld på en docka som liknar honom själv i en lada. Ricky försvinner in i 
skogen med ett gevär och Tupac vid sin sida. 

I vildmarken tar maten snabbt slut och Ricky inser att han har gått vil-
se. Som tur är hittar Hector honom, men när han snavar och gör illa sin 
fot tvingas de slå läger i skogen. I ett samtal vid lägerelden frågar Ricky 
Hector om han saknar Bella och berättar om att han själv har en kompis 
som har dött. När de kan fortsätta vandringen kommer de till ett hus där 
de ser ett anslag där de efterlyses avpolisen. När några jägare kommer 
till huset missförstår de situationen och tror att Hector utsatt Ricky för 
övergrepp. Ricky och Hector flyr tillbaka ut i vildmarken. Under tiden 
har Paula konstaterat att den kropp som påträffats inte var Rickys. Paula 
samlar sina styrkor och medierna börjar rapportera om människojakten 
och misstankarna mot Hector. 

I skogen stöter Ricky och Hector på en ovanlig fågel; en huia, som 
sägs vara utdöd. De hittar fram till ett övergivet hus där de finner en 
sjuk man. Ricky ger sig av och får hjälp av en hästburen flicka vars tele-
fon han får låna. Tillbaka i stugan har Paula och polisen redan hunnit dit 
och tagit hand om den sjuke mannen. Ricky och Hector ger sig tillbaka 
ut i vildmarken. En dag träffar de på en man utklädd till buske: Psycho-
Sam, och övernattar hos honom. Men polisen är dem på spåren och de 
tvingas fly. En dramatisk biljakt leder rakt in i arméns övningsområde, 
men Ricky lyckas vända bilen och istället kraschar de in i en bilskrot. 
När tumult uppstår råkar Ricky avlossa ett skott mot Hector. De place-
ras i var sin polisbil och det dröjer innan de ses igen. 

Hector sitter på trappan utanför kriminalvårdsrehabilteringen när 
Ricky dyker upp. Han ber om ursäkt för allt han gjort och förklarar att 
han rycktes med i livet som laglös. Han har sparat ihop till en kamera 
och nu vill han ut i vildmarken för att hitta den sällsynta fågeln. “Du 
klarar dig bättre utan mig”, säger Hector, men hejdar Ricky när han är 
på väg därifrån och läser upp en haiku som han har skrivit. Hector följer 
med Ricky. De börjar smågnabbas och Ricky ger Hector en kram. En ny 
vandring ut i vildmarken har påbörjats. 
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Filmens berättelse och uppbyggnad
Människan har använt sig av berättelser i alla tider och det finns saker 
som är typiska för en berättelse. Ordet drama kommer från grekiskan 
och betyder handling. Förutsättningen för ett drama är olika problem, 
hinder och konflikter som måste lösas eller överstigas. I en berättelse 
pågår problemlösningen i mitten, mellan en början och ett slut. 

 
● Försök att sammanfatta berättelsen i Hunt for the Wilderpeople med 
hjälp av några meningar. Hur började filmen? Hur slutade filmen? Vad 
är centralt i filmens handling? Vad består filmens drama av, det vill 
säga vilka är filmens huvudsakliga problem, hinder och konflikter? 

● En films dramaturgi består av olika vändpunkter. Vid några tillfällen 
i filmen sker saker som är särskilt betydelsefulla för att berättelsen tar 
en viss riktning. Vilka är filmens viktigaste vändpunkter?
 
● Tycker du att problemen i berättelsen blir lösta på ett bra sätt eller 
finns det ouppklarade trådar? 

Grundhistorien i Hunt for the Wilderpeople känns igen från andra 
berättelser och det går att göra kopplingar till flera klassiska familje-
filmer. Berättelsen fokuserar på Ricky, en pojke som har hamnat snett 
men som söker efter en plats och en trygghet i tillvaron. Tack vare 
Bella får han en ny chans, och tar den. Filmens persongalleri bygger på 
olika motsatser, men under filmens gång får vi se nya sidor av filmens 
huvudkaraktärer. 

● Ricky beskrivs inledningsvis som “a real bad egg” - ett riktigt röt-
ägg. Beskriv filmens huvudkaraktärer Ricky, Hector, Bella och Paula 
med några ord. Vad tänkte du om Ricky i början av filmen, när du fick 
höra Paulas beskrivning av honom? Ändrade sig din uppfattning om 
personerna under filmens gång?

● Filmens huvudfokus ligger på relationen mellan Ricky och Hector 
och hur de sakta börjar acceptera och bry sig om varandra. Vad är 
det som gör att de blir vänner? Kan du komma på andra berättelser 
som skildrar omaka par eller där en oväntad vänskap uppstår mellan 
personer som vid en första anblick verkar vara väldigt olika varandra? 
Varför tror du att det är ett vanligt tema? 

● Det är lätt att ha förutfattade meningar om en människa och ibland 
har vi fördomar som påverkar hur vi ser på personer vi inte känner. 
Vad kan vi göra för att förhindra att vi drar förhastade slutsatser?

Hunt for the Wilderpeople är baserad på boken Wild Pork and Water-
cress av Barry Crump. Filmen är indelad i olika kapitel, precis som en 
skriven berättelse ofta är. 

En annan litterär referens i filmen är haiku, en slags dikt i miniformat 
som härstammar från Japan och består av tre korta rader. 

● På vilket sätt använder Ricky haiku som ett hjälpmedel i filmen? 
Vad hade hänt med Ricky om han inte hade haft sina dikter? Vilka 
andra sätt kan vi uttrycka våra känslor på? 

● Med utgångspunkt i filmen kan eleverna fördjupa sig vidare i poesi, 
till exempel genom att läsa dikter, diskutera dem och skriva egna 
dikter. Det kan också vara intressant att ta reda på mer information om 
olika versmått och vad som kännetecknar dem. 

● Prova att skriva en egen haiku som fångar filmens handling. Nästa 
steg kan vara att skriva en mer personlig haiku om något som är vik-
tigt för en själv. Ett exempel på en haiku är den som Hector läser upp i 
slutet av filmen: 

Jag och en fet unge
Vi sprang, vi åt och läste böcker
Och det var enastående

”Alla familjer är galna” 
Varje människa är en unik individ som kräver sin individuella frihet. 
Men vi är också i behov av gemenskap och olika sammanhang där vi 
som individer känner oss som en del av något större. Därför är känslan 
av att tillhöra en familj så viktig. 

● Ricky har flyttat runt mellan många olika fosterfamiljer och när han 
kommer till Bella och Hector är han först väldigt tystlåten. Efter att ha 
gått en liten runda sätter han sig i polisbilen igen. Varför gör han det? 
Vad tror ni han har för förväntningar på sina nya familj? Vad är det 
som får Ricky att gradvis öppna upp sig och börja trivas?

● “Once rejected, now accepted” sjunger Bella på Rickys 13-årsdag. 
Men när Bella dör känner sig Ricky avvisad på nytt och rymmer ut 
i vildmarken. När Hector hittar honom börjar de gradvis utveckla en 
relation. Hur skulle du beskriva relationen mellan Ricky och Hector? 
Skiljer den sig från en familjerelation? På vilket sätt? 
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● ”Alla familjer är galna”, sägs det i filmen, och att tillhöra en familj 
kan ge upphov till äventyr och konflikter. Vi tillhör alla en familj via 
blodsband, men det kan också vara en annan familj än den biologiska 
som verkligen betyder något. Vad är en familj? Vad finns det för saker 
som förenar oss? Finns det särskilda sammanhang eller tillfällen där 
en kan känna sig som en del av en familj? 

● Att inte känna gemenskap eller tillhörighet kan vara jobbigt och få 
till följd att en känner sig utanför. Vad kan utanförskapet leda till? Vad 
kan vi göra för att ingen ska känna sig utanför?

Lockelsen i “skux life”
Ricky ser sig själv som en gangster och är tydligt influerad av ameri-
kansk hiphopkultur och i synnerhet rapparen 2Pac. När Ricky har gått 
vilse i vildmarken första gången så säger han att han vill tillbaka till 
stan så att han kan köpa nya kläder, bli en knarklangare, rappare och dö 
i en drive-by-skjutning - en levnadsstil som på gangsterrapspråk skulle 
kunna beskrivas som “thug life”. 

● I filmen pratar Ricky om “skux life”. “Jag valde inte ‘skux life’, 
‘skux life’ valde mig”, säger Ricky. Enligt urbandictionary.com är 
“skux life” nya zeeländsk slang för “thug life”: “It’s like thug life, but 
way better”. “Thug life” är ett uttryck som myntades av en av våra 
mest inflytelserika rappare: 2Pac, eller Tupac Shakur som är hans rik-
tiga namn. Det finns också en social dimension i begreppet och enligt 
Tupac Shakur är Thug Life en akronym för “The Hate U Give Little 
Infants Fucks Everybody”. Hur ska vi tolka den formuleringen? 

● Ricky säger att 2Pac är en cool rappare och hans bästa vän. Han 
döper sin hund efter honom. Vad vet du om 2Pac? Ta reda på mer 
information om honom och diskutera varför hans inflytande är så stort. 
Vilka andra referenser till 2Pac och hiphopkultur finns i filmen? 

I slutet av Hunt for the Wilderpeople ber Ricky om ursäkt till Hector 
och förklarar att han rycktes med i livet som laglös. De kallar sig för 
“vildemänniskor” och Ricky säger vid ett tillfälle att han är ett hot mot 
samhället. 

● Kan du förstå att Ricky tyckte att det var roligt att bryta mot lagar 
och regler? Vilka förklaringar finns det till att han beter sig som han 
gör? 

● Hur skildrar filmen begreppen rätt och fel? Handlar Ricky och 
Hector rätt i alla lägen? Kan det vara motiverat att vid vissa tillfällen 
bryta mot regler? 

Mediekunnighet och källkritik   
Parallellt med att vi får följa Ricky och Hector i vildmarken och jakten 
på dem får vi också en inblick i mediernas rapportering.  

● Försök komma ihåg hur medierna rapporterar om människojakten 
under filmens gång. Vilken bild ges i medierna av Ricky och Hector? 
Stämmer den med verkligheten? Vilken information baserar medierna 
sin nyhetsrapportering på? 

I sociala medier är vi ofta snabba på att sprida information och dela 
med oss av sånt som andra skrivit. Det finns en risk för att vi drar för 
snabba slutsatser och glömmer bort att tänka efter eller kollar upp att 
den information vi sprider verkligen är sann. 

● Har du varit med om ryktesspridning på nätet eller att annan felaktig 
information sprids? Vad kan vi göra för att motverka detta?

Genom att vara noggranna med att kolla källan kan vi undvika att miss-
ledas av felaktig information. En historia beskrivs från olika perspektiv 
och skildras på olika sätt beroende på vem som är avsändare och vari-
från information inhämtats. Därför är det viktigt med grundläggande 
kunskap om källkritik, särskilt idag när vem som helst kan publicera 
texter och bilder på internet som enkelt kan spridas vidare. 

● Källkritik kan formuleras i en fråga: Av vem och varför? Texter och 
bilder har alltid en avsändare och ett syfte. Försök komma på några 
olika exempel på texter och bilder på nätet som har olika avsändare 
och syften. 

● Vad är egentligen fakta? Hur kan vi bedöma om en viss information 
är korrekt? Vad är “fake news”? Försök komma på exempel på nyheter 
där det är särskilt viktigt att väga in olika perspektiv och information 
från flera oberoende källor. 

● Formulera en egen nyhet som du tror skulle få genomslag i medi-
erna. Vilka ingredienser ska ingå? Tänk att så många som möjligt ska 
dela med sig av nyheten i sociala medier. Är det stor skillnad på vad 
unga och gamla skulle dela? 
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  Tips på fördjupning

En fördjupande text om Hunt for the Wilderpeople med förslag på diskus-
sionsfrågor finns i Screen Eduction, No. 85, 2017, There’s No Place like 
Home: Finding Family in Hunt for the Wilderpeople av Sarah Ward: 
http://www.metromagazine.com.au/screen_ed/ 

● I artikeln görs jämförelser med några klassiska familjefilmer som också 
handlar om hitta en något oväntad plats och komma att ingå i en ny slags 
familj: Trollkarlen från OZ (Victor Fleming, 1939), E.T. (Steven Spielberg, 
1982) och Labyrint (Jim Henson, 1986).  

● Regissören Taika Waititi har tidigare gjort bland annat filmen Boy (2010) 
som fick distribution i Sverige av Folkets bio. Filmen har vissa tematiska 
likheter med Hunt for the Wilderpeople och handlar om en pojkes relation 
till sin kriminelle och oansvarige pappa.   

● Hunt for the Wilderpeople är baserad på boken Wild Pork and Watercress 
av Barry Crump. Om ni kan få tag på boken är det intressant att läsa den 
och jämföra. Hur skiljer sig boken från filmen?  

● All Eyez On Me (Benny Boom, 2017) är en spelfilm som berättar histo-
rien om Tupac Shakur. En annan spelfilm, där 2Pac är med på ett hörn, är 
Straight Outta Compton (F. Gary Gray, 2015), som berättar historien om 
några andra ikoner inom västkustrap: gruppen N.W.A.  

● Det här även gjorts flera dokumentärfilmer om 2Pac, bland annat Tupac: 
Resurrection (Lauren Lazin, 2003) och Biggie and Tupac (Nick Broomfield, 
2002). Den sistnämnda dokumentären fokuserar på dödsskjutningarna av 
Tupac Shakur och Biggie Smalls (The Notorious B.I.G.).  

● Sveriges Radio P3 Dokumentär har gjort en 75 minuter lång radiodoku-
mentär om mordet på Tupac Shakur, som även berättar om rapparens karriär 
och inflytande:  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/777143?programid=2519 

● Det finns mycket material för den som vill arbeta med källkritik och 
fördjupa sig i frågeställningar. Viralgranskaren, en del av tidningen Metro, 
har sedan 2014 granskat mediernas påstådda sanningar: https://www.metro.
se/viralgranskaren. De har även tagit fram Lilla Viralgranskaren - lärar-
handledning i källkritk: 
https://www.metro.se/artikel/ladda-ner-lilla-viralgranskaren-l%C3%A4rar-
handledning-i-k%C3%A4llkritik 

● I UR:s utbud finns serien Är det sant? som tar upp källkritik och riktar 
sig till årskurs 4-6: https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kall-
kritik. För årskurs 7-9 finns bland annat avsnitt i tv-serien Orka plugga som 
handlar om källkritk:  
https://urskola.se/Produkter?typicalagerange=primary7-9&ur_subject_tre-
e=information+och+media 

● Statens Medieråd har tagit fram olika arbetsmaterial och diskussionsfrå-
gor om källkritik: 
https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/kallkritike-
nutmaning.422.html 

● Mediekompass erbjuder en rad olika användbara lektionstips kring käll-
kritik: http://www.mediekompass.se/lektionstips/kallkritik/
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
länken filminstitutet.se/boka-skolbio kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar 
film för visningar i lärande sammanhang.
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