
Agatha - granndetektiven

Rek för åk 1 - 6
Rätten att få vara sig själv står i centrum för den tecknade filmen Agatha – granndetektiven. Tioåriga 
Agatha-Christine trotsar omgivningens förväntningar och krav, när hon väljer bort ”vänskapstrams”, drar på 
sig sin deckarhatt och ger sig ut på tjuvjakt i grannskapet. 
Filmens stillsamma tempo och egensinniga bildspråk ger plats för funderingar om självtvivel och själv-
känsla, om livet i familjen och hur tokigt det kan bli när man dömer någon på förhand.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt verktyg. Våra 
filmhandledningar är gjorda för att lotsa dig som lärare i att använda 
filmmediets många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst kän-
ner dina elever bör åldersrekommendationen ses som en fingervisning. 
Handledningen kan användas som en förberedelse, och ett stöd och för 
att öppna upp för frågeställningar och diskussioner. Välj utifrån dina 
elevers behov, och den tid ni kan avsätta om ni vill diskutera utifrån 
tema, i samband med något särskilt skolämne eller djupstudera aspekter 
som exempelvis filmens form. Förbered er gärna genom att se filmens 
trailer och läsa någon artikel om dess bakgrund och regissör.

Filmen och läroplanen
Filmens fokus på Agathas självklara rätt att få vara sig själv stämmer 
väl överens med de grundläggande värden som tas upp i läroplanen 
för grundskolan: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att 
ge sitt bästa i ansvarig frihet.” De som verkar inom skolan ska också 
”främja aktning för varje människas egenvärde”, och skolans mål är att 
varje elev:

- respekterar andra människors egenvärde, 

- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Eftersom filmens visuella stil har ett alldeles eget konstnärligt uttryck 
svarar den också mot läroplanen för bildämnet i årskurs 4-6, både som 
en inspiration till eget skapande och för att träna ”ord och begrepp för 
att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och bud-
skap”.

Före och efter filmen
Fråga eleverna om de vet vad en detektiv är. Vad gör en detektiv? Vilka 
egenskaper har en bra detektiv? Vilka detektiver känner du till? Vilka 
böcker och filmer om detektiver har du läst/sett? Varför är det så vanligt 
med detektivberättelser? Vad är det som gör dem så spännande?

Handling
Tioåriga Agatha-Christine, som kallas A-C, flyttar tillsammans med sin 
mamma, storasyster och lillebror till ett nytt hus i en ny stad. Mamman, 
som är polis, hoppas att flytten ska ge hennes dotter en nystart och nya 
vänner, men A-C är inte intresserad av ”vänskapstrams” – hon föredrar 
att vara ensam och lösa mysterier.

Hennes högsta dröm är att bli en riktig detektiv, och hon inreder käl-
laren i det nya huset till en detektivbyrå, med karta och anslagstavla för 
ledtrådar på väggen. I källaren bor också henne hemliga husdjur, en va-
ran som bara växer och växer. A-C stuvar undan de ”normala” kläderna 
som hon har fått i inflyttningspresent av sin mamma, och klär sig i sina 
deckarkläder – en röd rock och en stor hatt – och letar efter uppdrag. 

Det lokala snabbköpet har råkat ut för snatterier och hon antar genast 
uppdraget att hitta tjuven – för arvodet tänker hon köpa en alldeles egen 
hund. Hon har redan en misstänkt: den jämnårige pojken Vincent. Men 
när hon tar sig in i hans sovrum i jakt på ledtrådar går allt snett, hon 
åker fast och Vincent och hans pappa följer henne hem. A-C:s mamma 
skäms för sin dotters tilltag men får en idé: hon ska betala Vincent för 
att han ska leka med A-C och lära henne att åka skateboard.

De två barnen gillar inte varandra och kommer överens om att låta 
varandra vara ifred. Men Agatha-Christine misstänker fortfarande att 
Vincent är en tjuv, och fortsätter att skugga honom. Det leder till en 
mängd missförstånd, bland annat att A-C:s mamma tror att de är kära 
i varandra, och att A-C tror att Vincent har kidnappat sin före detta 
flickvän. 

Allt ställs på sin spets när Vincent rymmer hemifrån, och ingen vet 
var han kan vara. Men A-C är honom på spåren och hittar honom i 
en gammal fabrik, där han gömmer sig tillsammans med sin hund. 
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Hunden fick skänkas bort när Vincents storebror blev allergisk, men 
Vincent klarade inte av att skiljas från henne och har hållit henne gömd 
i fabriken där han har matat henne med stulen mat från snabbköpet. Nu 
har hunden fått en valp och Vincent är svårt skadad, och det är upp till 
Agatha-Christine att rädda dem båda, med hjälp av sitt skarpa detektiv-
sinne.

A-C räddar Vincent och hundarna, och barnen blir nu vänner på rik-
tigt. Hon får också sin högsta dröm uppfylld, när Vincent skänker både 
sin hund och hennes valp till Agatha-Christine.

Att vara sig själv
De andra barnen säger att Agatha-Christine ”verkar vara lite speciell”, 
och själv säger hon: ”Jag fattar inte att folk orkar lägga ner så mycket 
energi på vänskapstrams”. 

• Hur skulle du beskriva A-C? 

• Hur skiljer hon sig från de andra barnen? 

• Varför är det så viktigt för henne att få vara sig själv? 

• Hur gör man för att vara sig själv? 

• När kan det vara svårt att vara sig själv? 

• Hur kan man hjälpa andra att känna att det är okej att vara annorlunda 
eller lite speciell?

Föräldrars förväntningar
Inte ens i sin egen familj verkar Agatha-Christine få vara den hon vill 
vara. Hennes mamma vill att hon ska klä sig på ett särskilt sätt och leka 
med andra barn, fast hon helst vill ha detektivkläder, vara själv och lösa 
mysterier. 

• Varför är det viktigt för mamman? 

• Varför betalar hon pengar till Vincent för att han ska leka med A-C? 

• Och varför blir hon så glad när hon tror att Vincent är A-C:s pojk-
vän?

• Vincents föräldrar tycker också att han ska vara på ett visst sätt – hur 
då? 

• På vilka sätt är Agatha-Christine och Vincent lika varandra?

Syskonrelationer
Filmen handlar också om hur det är att ha syskon. 

• Hur tror du att det är för Agatha att vara mellanbarnet i familjen? 

• Varför är storasystern så arg och otrevlig mot Agatha-Christine? 

• Och hur känns det för Vincent när hans pappa vill att han ska vara 
mer lik sin storebror? 

• A-C måste ofta ta hand om sin lillebror, vad tror du att hon tycker 
om det? 

• Ska man behöva passa sina småsyskon?

Att dra fel slutsatser
Mycket av filmens problematik baseras på att Agatha, som ändå har 
ambitionen att vara en god detektiv, faktiskt drar fel slutsatser.

• Vad får Agatha-Christine och Vincent för intryck av varandra första 
gången som de möts? 

• Varför får A-C för sig att Vincent har kidnappat en flicka, och vad 
händer när hon berättar det för hans föräldrar? 

• Hur ska man göra för att inte få saker om bakfoten?
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Den talande varanen
I filmens början hittar Agatha-Christine ett ägg, och ur det kläcks en 
varan – som kan prata! 

• Tror du att varanen finns på riktigt eller bara i A-C:s fantasi? 

• I film använder man ibland övernaturliga inslag – som en talande 
varan – som symboler för andra saker, som känslor och tankar som 
huvudpersonen har. 

• Vilken sida av Agatha-Christine tror du att varanen symboliserar?

Bildspråket
Agatha – granndetektiven ser inte ut som de flesta tecknade filmer som 
man kan se på bio. 

• Hur skulle du beskriva bildspråket – alltså hur färgerna, figurerna och 
miljöerna ser ut? 

• Vad ger det bildspråket för känsla? 

• Vissa scener är helt svartvita – varför har filmskaparen valt att göra så? 

• Varför ser så många tecknade filmer på bio likadana ut? 

• Om du gjorde en tecknad film, vad skulle du använda för bildspråk?
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Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
filminstitutet.se/boka-skolbio kan du lära dig mer om hur du 
hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.

Tips på fördjupning

Se
Tre andra animerade filmer med egensinniga huvudpersoner och unika bildspråk:
Mitt liv som Zucchini (Schweiz, 2016)
Tioårige Zucchini har fått ett tuff start i livet och när hans mamma sör hamnar 
han på ett barnhem. De andra barnen har alla liknande historier som honom, men 
tillvaron på barnhemmet blir ändå ljus och hoppfull. Och så möter han Camille, och 
blir kär. Denna socialrealistiska och hjärtevärmande (och Oscarnominerade) film är 
fantasifullt och färgsprakande animerad i lera.

Havets sång (Irland, 2015)
Irländska myter har inspirerat denna saltstänkta berättelse om pojken Ben som 
upptäcker att hans lillasyster Saorsie är en selkie, en varelse som är både människa 
och säl. För att rädda sitt släkte måste hon hitta sin röst och sjung havets sång. Bild-
språket för tankarna till både illustrerade folksagor och japanska mangafilmer. 

Pojken och världen (Brasilien, 2014)
Lille Cacu bor vid kanten av regnskogen med sina föräldrar. När hans pappa reser 
till den stora staden för att arbeta och försvinner bestämmer sig Cacu för att leta 
reda på honom – en resa som för honom genom karnevalsvärldar och dystopiska 
stadsmiljöer. Utan en enda replik och med avskalade bilder – Cacus ansikte påmin-
ner om en golfboll med två svarta streck till ögon – berättas en känslostark historia 
om saknad och längtan.

Läs
Annas oroliga mamma + Animera mera: att berätta med ord, bilder, rörelser och 
ljud av Erling Ericsson.
Skriv ett manus, gör bilder, animera och lägg ljud – nu har du gjort en film! Denna 
lärobok riktar sig till lärare och elever i grundskolan, utformad med hänsyn till 
skolans läroplan och kursplaner, med det kreativa lärandet och barns skaparglädje i 
centrum. 

Lassemaja-böckerna av Martin Widmark känner de flesta till, men det finns många 
andra svenska deckarserier för barn. Här är några tips:

Anna & Melvin-böckerna av Tony och Rebecca Manieri. För nybörjarläsaren, om 
bästisarna Anna och Melvin som löser mysterier i kustsamhället Rödinge.
Böckerna om Emil Wern av Anna Jansson. Maria Werns son Emil har fått en egen 
bokserie, som privatdetektiv på Gotland. 

Böckerna om Kalle Skavank av Petrus Dahlin. Kalle och hans kompis Disa kallas 
sig för Stockholms södra förorters coolaste detektiver.

Tre tjejer av Petter Lidbeck. Högspänning utlovas i böckerna om Siri, Tyra och 
Pella som löser mord vid Öresund, i en bokserie för mellanstadiet.

Kamtopparnas mysterier av Per Bengtsson. Fantasy och deckarmysterier blandas i 
serien om Alva, som började som ett inslag i Kamratposten. 

http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/

