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Topp 3
Topp 3 är kärlekshistorien mellan Anton och David som
efter studenten ska forma sina liv och sin framtid. Det är
en film om frustration, fjärilar i magen och framförallt: topp
3-listor för både stort och smått. Topp 3 är en originellt
animerad historia om unga människor från Norrland som
slits mellan sin längtan ut i världen och längtan hem.
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Om filmhandledningen

Filmen och läroplanen

Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst känner dina
elever bör åldersrekommendationen ses som en fingervisning. Handledningen kan användas som en förberedelse, 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. Den här
handledningen innehåller även klipp från filmen för att
bistå både med ett tydligare diskussionsunderlag och ge
stöd för minnet.

I Topp 3 får vi följa Anton vars känslor för David och
omvärlden gestaltas genom visuella bild- och ljudeffekter. När han är frustrerad speglar tempot, ljuden och
de animerade sekvenserna hans sinnesstämning, likaså
när han känner sig lycklig och upprymd eller sorgsen.
Enligt läroplanens grundläggande värden ska skolan
"främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse". För detta passar filmen väl.

Före filmen
Inför filmvisningen kan du som lärare be eleverna notera vilka motiv de anser är centrala i filmen. Hur skulle
de förklara vad filmen handlade om för någon som inte
har sett den? Be eleverna uppmärksamma hur filmen leker med att ge information. Hur förmedlas information
och hur skildras känslor? För att koppla till elevens
förmåga att tolka och värdera mediala uttryck kan man
även be eleverna notera hur skillnaden mellan de olika
platserna som filmen utspelar sig på skildras.
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Teman som Topp 3 tar upp går även att koppla till det
centrala innehållet för ämnet Samhällsvetenskap. I
kursplanen för årskurs 7-9 nämns temana: "Ungdomars
identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön
och sexuell läggning" samt "Sveriges befolkning, dess
storlek, sammansättning och geografiska fördelning.
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt
och ekonomiskt." Karaktärerna i Topp 3 kommer från ett
mindre samhälle i norra Sverige men flyttar periodvis till
Stockholm, Japan och reser till Indien vilket kan vara en
utgångspunkt för diskussion om olika platsers levnadsvillkor. Topp 3 ger också en bra öppning till diskussion
om skildringen av HBTQ-historier på film. De förslag
till klassrumsuppgifter som anges i handledningen
uppmuntrar elever till att söka fram och sammanställa
information samt reflektera kring dess innebörd.
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Handling
I en liten stad i norra Sverige bor Anton. Han går sista
året på gymnasiet när han plötsligt inser att han är kär i
skolkamraten David. När David meddelar att han tänker
flytta till Japan efter studenten får Anton panik. Själv
flyttar han till Stockholm för att studera ekonomi på
Handelshögskolan. Killarna håller kontakt via internet.
En dag föreslår David att Anton ska komma och hälsa
på honom i Tokyo. Nervös och exalterad reser Anton
dit. Det blir en bra resa och förälskelsen blomstrar.
Snart märker Anton dock att de har ganska olika viljor.
Han själv njuter av lugn och ro i sina hemtrakter medan
David gillar resor och upplevelser. Att kompromissa om
sina viljor är utmanande men de gör sitt bästa.
David kommer tillbaka till Sverige under sommaren och
de bor tillsammans i Antons farmors hus i Norrland. En
eftermiddag när Anton har lagat en indisk maträtt utbrister David att han hellre skulle åka till Indien på riktigt.
Med en egenkomponerad sång lyckas han övertala
Anton att resa dit med honom. David älskar upplevelsen. Anton har svårare att uppskatta det hektiska tempot,
myggorna, trafiken. Han längtar hem. Väl hemma i
stugan en kväll bryter han ihop och börjar gråta. David
kommer hem och ser honom sittandes på golvet ledsen. "Vi kommer aldrig vilja samma grej" säger han till
David. David försäkrar honom att han verkligen vill
vara tillsammans och inte alls kommer att bli uttråkad
tillsammans med honom. De bestämmer sig ändå för att
göra en paus i förhållandet. En kort tid senare meddelar David att han kommer att flytta till Stockholm ett
tag. Plötsligt känner sig Anton sårad, även om det var
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hans förslag att de skulle ta en paus från första början.
Kärleken är en källa till frustration. Den är nära släkt
med besatthet och till och med till hat konstaterar Anton.
Titeln Topp 3 syftar på de listor som Anton rabblar upp
för tittarna i filmen. ”Topp tre idioter jag hatar””. ”Topp
tre grejer man kan fördriva en sommar med dig med”.
”Topp tre saker att göra sista kvällen i lag”. I filmen
möter vi också väninnan Miriam som är med och stöttar
Anton i det han går igenom.
Mot slutet av filmen meddelar hon glatt att hon är
gravid. Tiden har gått och karaktärerna har åldrats en
aning. Anton har skrivit på en serie som heter Topp 3
och är baserad på hans egna liv. Vi ser hur han framställer serien med innehåll som vi precis har fått se i filmen.
När serien är klar lägger han materialet i ett kuvert och
planerar att posta det till David. Kuvertet är frankerat
och adresserat till David. Men istället för att posta brevet åker Anton dit själv och plingar på dörren. De möts
igen.

Filmens form och innehåll
Animation och form
Det finns olika sätt att göra animerad film på, den kan
till exempel vara tecknad bild för bild eller datoranimerad. Producenten till Topp 3 har berättat att deras mål
med filmen var att göra "ett slags digital 2,5 D-variant
med infografiska inslag". Infografik betyder enkelt förklarat att man förmedlar information på ett visuellt och
lättförståeligt sätt vilket företag och myndigheter ofta
använder sig av.
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KLIPP 1

Klipp 1
Källa: Folkets Bio

Det skapades ungefär 65 000 bildrutor för filmen, men
den är inte animerad bild för bild som
en klassisk tecknad film utan främst med så kallad keyframe-animation.
Titta på klipp 1
• Påminner stilen i detta klipp om något annat ni har
sett?
• Skulle man kunna ha gjort samma film fast inte animerad? Vad hade skillnaden varit?
• Gå in på filmskaparnas webbplats och ta del av andra
produktioner som teamet. Vad skriver de om infografik
och sitt arbete?
• Rita upp fyra rutor på ett vitt A4-papper, antingen för
hand eller på dator. Fyll rutorna med en serie som kretsar kring en känsla, till exempel glädje eller frustration
och som utspelar sig i valfri miljö. Du kan gärna inspireras av infografik och lägga till pilar och grafer. Intill
varje ruta skriver du en bildtext samt beskriver vilka ljud
eller ljudeffekter som kan vara aktuella.
• Välj tre eller fler motiv från filmen. Gör en egen
filmaffisch till Topp 3 med alla motiven som ni har valt.
Ni kan antingen rita själv eller använda befintliga bilder.
Jämför era filmaffischer med filmens officiella affisch.
Sexualitet och relationer
Det har inte alltid varit lagligt att vara homosexuell i
Sverige. Fram till år 1944 ansågs det vara kriminellt och
fram till år 1979 ansågs det vara en sjukdom. I vissa

länder och kulturer anses fortfarande heterosexualitet vara
det enda rätta vilket ofta leder till att homosexuella blir
trakasserade eller hotade.
Så fort det har handlat om HBTQ-personers har filmhistorien präglats av tragiska slut. Inte sällan är det någon av
karaktärerna som dör eller blir olycklig på grund av omgivningens homofobi. På sistone kan man dock märka av
en ny trend där HBTQ-personers öden inte nödvändigtvis
måste vara olyckliga eller sluta i tragedi. Även Topp 3
strävar efter att berätta en annan typ av historia.
Titta på klipp 2
• Verkar det som att Anton och David har svårt att vara
öppna med sin sexualitet i filmen? Hur är stämningen i
filmen när de är tillsammans? Finns det några yttre hot
mot dem?
• Hade samma handling kunnat utspela sig mellan en tjej
och en kille istället för mellan David och Anton?
• Tycker ni att filmen är underhållande? Hur mår karaktärerna i filmen? Vad har de för problem eller bekymmer?
• Har ni sett några andra filmer där karaktärerna inte har
varit heterosexuella. Vilka då? Hur slutade de filmerna?
Var karaktärerna lyckliga eller olyckliga?
Titta på klipp 3
• Varför säger Anton att det inte kommer att fungera
mellan dem? Vad menar han?
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KLIPP 2

Klipp 2
Källa: Folkets Bio

• David vill inte göra slut säger han. Hur känns han när
han säger det? Tycker ni att de borde göra slut?
• Hur är sekvensen uppbyggd? Lägg märke till om det
är närbilder, snabba eller långsamma klipp samt om det
finns någon musik eller andra ljudeffekter. Hur skiljer
sig detta klipp från de tidigare?
• Sök fram olika recensioner och artiklar om Topp 3.
Välj två eller tre texter och jämför dem. Tycker skribenterna likadant? Finns det något annat tema utöver
HBTQ-temat som skribenterna uppmärksammar kring
filmen? Skriver de mest om filmens form eller innehåll?
• Gör en lista på filmer med HBTQ-tema, det vill säga
där huvudkaraktärerna inte är heterosexuella. Reflektera kring om karaktärernas öden i filmen påverkas av
omgivningens homofobi.

Titta på klipp 1 igen
Antons topplista säger följande: "Topp 3 idioter jag hatar: 3. Sveriges statsminister. Eller ja, egentligen vilken
politiker som helst som ser till att det känns som att man
inte kan bo där jag bor".
• Vad visar grafen i bilden?
• Vad tror ni att Anton menar när han säger att han hatar
alla politiker som gör att det känns som att han inte kan
bo där han bor? Varför har befolkningen minskat så
mycket där Anton kommer ifrån? Diskutera gärna hur
politiska beslut kan påverka glesort och landsbygd.

KLIPP 3

Storstäder och småstäder
Många som växer upp på landsbygden eller på mindre
orter väljer ofta att flytta till större städer för att studera
eller få jobb. Ofta kan det finnas en bild av att storstaden
är häftigare till skillnad från de mindre orterna. Anton
däremot trivs bättre i sin lilla hemort i Norrland.
Titta på klipp 4
• Hur ser omgivningen ut i detta klipp? Märker man att
filmen utspelas i Norrland? Hur i sådana fall? Hur känns
stämningen?
• David berättar att han ska flytta till Japan. Vad är orsaken till det säger han? Hur lägger han fram det?

Klipp 3
Källa: Folkets Bio
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KLIPP 4

Klipp 4
Källa: Folkets Bio

• Hur verkar Anton trivas när han bor i Stockholm? Hur
verkar han trivas i Norrland? Lade ni märke till någon
scen som skildrar specifikt hur han känner inför sin
hemort?
• Hur kommunicerar Anton med David när han bor i
Japan?
• Hur tror ni att den digitala teknologin påverkat relationen mellan storstad och landsbygd?

platsen till andra städer. Finns det en flygplats? Notera
även om platsen försöker profilera sig på något särskilt
sätt, exempelvis genom att framhäva något som är
unikt just för den platsen. Skriv en rapport om vad ni
har kommit fram till och vilka källor ni har valt.

KLIPP 5

Titta på klipp 5
• Vad får vi se i detta klipp?
• Hur tycker ni att bilderna och berättarrösten hänger
ihop?
• Lägg märke till informationen som förmedlas via
bilderna. Vad står det exempelvis för adress på kuvertet?
Hur ofta töms brevlådan? Hur många frimärken behövs
för att skicka det brev som Anton vill posta?
• Hur har karaktärerna färdats genom de olika platserna
som skildras i filmen?
• Välj en plats på Sveriges karta som ni inte vet så
mycket om. Gör en undersökning och försök hitta information om befolkning, vad det finns för företag, jobb
och lärosäten på den platsen. Hur skulle det vara att bo
där? Ta också reda på hur man kan resa till och från den

Klipp 5
Källa: Folkets Bio
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Läs

Sverige, 2019

Läs mer om tekniken och stilen bakom animationerna i Topp 3.

Regi och illustration: Sofie Edvardsson
Medverkande: Caroline Johansson Kuhmunen, Eric
Ernerstedt, Jonas Jonsson
Producent och manusförfattare: Simon Österhof
Animation och klipp: Jakob Nyström
Svenskt premiärdatum: 2019-12-21

"I döda bögars sällskap - vår väg genom
filmhistorien"
Essä av Jonas Gardell publicerad i Expressen, 4
mars 2018)
"Trenden: HBTQ-personer får vara lyckliga på film"
av Amina Adelai, publicerad på SVT,15 juni 2018
Läs även mer om organisationerna RFSU och RFSL
på deras hemsidor, www.rfsu.se och www.rfsl.se.
Här finns information om hbtq-rörelsen i Sverige.
UR Samtiden - Folk och kultur 2019.
Kampen om kulturen - stad mot land
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Se
Filmer med HBTQ-tema:
Brokeback mountain
(regi: Ang Lee, USA, 2005)
Läs filmhandledningen här
Fucking Åmål
(regi: Lukas Moodysson, Sverige, 1998)
Läs filmhandledningen här
Moonlight
(regi: Barry Jenkins, USA, 2016)
Läs filmhandledningen här
The miseducation of Cameron Post
(regi: Desiree Akhavan, USA, 2018)
Läs filmhandledningen här
Call me by your name,
(regi: Luca Guadagnino, Italien, 2017)
Hjärtslag
(regi: Xavier Dolan, Kanada, 2010)

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik
Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
https://www.filminstitutet.se/skolbio

