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Filmhandledning 
Filmen passar för år 8- gymnasiet 
Tema: Identitet, Könsroller, Samhälle, Historia, Svenska, Norska, Bok på film, Filosofi, 
Etik och moral,Idrott och Hälsa, Musik, Tonår och Vänskap 

Fakta om filmen 
Originaltitel: Beatles 
Regi: Peter Flinth 
Genre: Drama 
Nationalitet: Norge 
Språk: Norskt tal med svensk text 
Längd:1 t. 54 min.  
Produktionsår: 2014  
Aldersgrense: 7 år 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KAnRNwfj6I0 
Officiell Facebooksida: www.facebook.com/beatlesfilmen 

HANDLING 

Beatles är berättelsen om Oslo-pojkarna Kim, Seb, Ola och Gunnar, och deras 
uppväxt på 60-talet. Deras största passion är Beatles. Det vill säga att de fyra 
kamraterna är mest intresserade av flickor, men om de lyckas bli lika framgångsrika 
popidoler som Beatles, får de säkert mer uppmärksamhet från flickor.  

Med Kim Karlsen, kompisgängets svar på Paul McCartney, som den ledande 
karaktären, följer vi de fyra pojkarnas ihärdiga försök att växa upp. Vi ser deras 

https://www.youtube.com/watch?v=KAnRNwfj6I0
http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/www.facebook.com/beatlesfilmen


ansträngande försök att både hamna i och undvika trubbel, medan de som de 
flesta ungdomar snubblar sig igenom förälskelser, festande, krävande föräldrar och 
hårt utmanade framtidstro. 

OM FILMEN 
Beatles är baserad på Lars Saabye Christensen framgångsroman med samma 
namn. Det är nu mer än 30 år sedan boken publicerades, och den har nått 
miljontals läsare hemma och utomlands. 

Beatles är en roman om uppväxt och skildrar Oslo vid den tidpunkt då Lars Saabye 
Christensen själv växte upp. Filmen och boken har därför delvis självbiografiska 
drag, men den förmedlar främst universella inslag om att vara ung och på väg in i 
vuxenlivet. Framtidsdrömmar, självbild, förälskelser, festande och att förstå sig på 
den stora världen, är centrala. 

Flera av Beatles låtar bildar filmens soundtrack. (Att få rättigheterna till detta var 
ett av produktionsbolagets mest tidskrävande utmaningar.) Dessutom har Magne 
Furuholmen (A-ha) bidragit som kompositör av vissa ljudkulisser. 

Bokens manusversion är skriven av Axel Hellstenius. Hellstenius är redan känd för ett 
antal framgångsrika romaner och TV / filmmanus (inte minst manus till Döden på 
Oslo C och Elling-filmerna). 

Se trailer här: https://www.youtube.com/watch?v=bPlMZL-ArX8 

Filmproduktionen har också en officiell Facebook-sida: www.facebook.com/
beatlesfilmen 

Lars Saabye Christensen har skrivit två uppföljare som berättar om hur livet gick 
vidare för huvudpersonerna i Beatles. Disse er Bly (1990) och Bisettelsen (2008). 

Filmens åldersgräns är satt till 7 år. Men filmen passar bäst för ungdomar och 
vuxna. 

https://www.youtube.com/watch?v=bPlMZL-ArX8
http://www.facebook.com/beatlesfilmen


Förslag på uppgifter i samband med filmen 
Uppgifterna kommer inte i en viss ordning. Ni väljer fritt som ni vill bland dem. Det är 
inte meningen att man ska arbeta med alla uppgifter. Varje lärare väljer dem som 
bäst passar deras elever och ämnen. 

Varje lärare måste också, utifrån sin egen elevgrupp, värdera (och möjligen 
anpassa) svårighetsgraden på de olika uppgifterna. 

Några av frågorna / uppgifterna rör små detaljer i handlingen. Det bör inte gå för 
lång tid mellan förberedelse, visning och efterarbetet med filmen. Vi vill gärna 
uppmärksamma er på att vissa uppgifter avslöjar detaljer i filmens slut. För 
filmupplevelsens skull bör ni inte visa de uppgifterna för elever förrän efter de sett 
filmen. 

A: KARAKTÄRERNA 
 
1) Gör en beskrivning av Kim Karlsen. Vilka är hans styrkor och vilka är hans 
svagheter? 

2) Nämn tre likheter och tre skillnader mellan Kim och Cecilie. Tror du att de passar 
bra ihop som ett par? Motivera ditt svar. 

3) Beskriv Nina som hon framstår den natten Kim möter henne för första gången. 
Vad tycker du mest om hos henne - och vad gillar du minst om hos henne? Jämför 
dina svar med andra i klassen. 

4) Nina framställes helt annorlunda i filmen jämfört med boken. Det kan tyckas 
långt in i filmen som om hon bara är en produkt av Kims fantasi. Skriv argument 
som talat för och emot att hon bara är Kims inbillning. 

5) Nina och Cecilie är helt olika. Vilka sidor hos Nina tror du att Kim gillar, som 
Cecilie inte har - och vice versa? 

6) Beskriv Kim, Seb, Ola och Gunnar som kompisgäng. Vilka positiva och vilka 
negativa effekter har de på varandra? 

7) Välj en biroll i filmen som du gillar väl. Beskriv hans / hennes styrkor och 
svagheter. 

8) De fyra kamraterna ser upp till Stig (storebror till Gunnar). Inom vilka områden 
tycker du att han är en bra förebild, och inom vilka områden tycker du att han är 
en dålig förebild? 
  

B) MUSIK 

1) I filmen ser vi de fyra kamraterna sitta ner för att lyssna på Beatles nya LP (Sgt. 
Pepper Lonely Heart Club Band, 1967). Har du några favoritband / -artister som du 



delar med andra som du känner? Hur ofta träffas ni för att lyssna på musik? Bestäm 
att träffas en kväll för att bara lyssna på musik - och att prata om den. 

2) Lyssna på musik tillsammans i klassrummet. Diskutera efteråt om vad ni gillar 
minst och mest med de låtar som ni  lyssnat på. 

3) Kim och hans kamrater lyssnar på musik på vinylskivor. I dag är det vanligare att 
lyssna på digitaliserad musik (streaming, MP3-filer, etc.). Hur mycket tror du att 
dessa olika format spelar roll i vilket sätt du lyssnar på / upplever musik? 

4) I filmens sista delen ser vi Kim utföra en låt på en låtskrivarklubb. Denna 
låtskrivarklubben gör det möjligt för amatörer att presentera sina låtar för en publik. 
Sådana klubbar är  det gott om i Norge. Skapa du dina egna låtar? Finns det en 
sådan klubb, öppen scen eller liknande i närheten av där du bor? Om så är fallet: 
Sök upp klubben en kväll och ta reda på om detta är något för dig. 

5) I filmen ser vi att pojkarna lyssnar på Radio Luxemburg. Fråga vem som helst som 
är född före 1970 om vad de associerar med denna radiokanal. 

6) Hur viktigt för dig är texterna av de band / artister du tycker om att lyssna på? 
Hur ofta lyssnar du på texten (eller läser den) för att ta reda på om låtens "budskap 
/ tema? 

7) I filmen ser vi Kim och Cecilie lyssna till Suzanne av Leonard Cohen. Leonard 
Cohen skriver texter som är mer poetiska och som oftare har dolda budskap än 
Beatles låtar. Ge exempel på artister du känner till och vilka typer av texter som de 
brukar sjunga. 

8) I filmens slut ser vi att pojkarna blir mer bekanta med musikgenren blues. Vad 
kännetecknar musiken och texter i blues? 

!  



C: BEATLES 

1) Hitta användbar information om The Beatles. Skriv sakliga fakta om bandet och 
presentera av andra i klassen. (Använd gärna www.thebeatles.com som källa.)  

2) Vad var Beatles-mani? Kan detta fenomen jämföras med vad andra band / 
artister har upplevt på senare tid? Ge exempel.  

3) Vad hette de fyra medlemmarna i Beatles? Vilka av dem lever fortfarande 
idag? Hur gamla är de? Håller de fortfarande på med musik?  

4) I filmen kan vi höra utdrag från flera kända Beatleslåtar, inklusive She Loves You, I 
Saw Her Standing There, Paperback Writer, Yesterday, Let It Be och (en cover-
version av) Come Together. Lyssna på dessa (eller andra kända Beatleslåtar), och 
säg vad du tycker om dem. Motivera ditt svar.  

D: HISTORISK/POLITISK BAKTEPPE 

1) Filmens politiska bakgrund är Vietnamkriget. Ta reda på vad detta krig 
handlade om, och vilka länder som deltog.  

2) Vi ser att Stig, Gunnars bror, är politiskt aktiv. På sin jacka har han en knapp där 
det står "Seger till NLF". Vad var hans politiska ställningstagande?  

3) I filmen går människor i demonstrationer på gatorna i Oslo. Har du någonsin 
deltagit i demonstrationer? (Ange vilka)? Vad kan du åstadkomma genom att 
marschera i demonstrationer?  

4) Vilken effekt hade demonstrationståg och västmedborgares engagemang på 
krigsutvecklingen i Vietnam?  

5) I boken Beatles kan man läsa att USA kallades en "mördarstat" när Vietnamkriget 
pågick. Vad var orsaken till detta påstående? 



E: UPPVÄXT/IDENTITET 

1) Vilket tema i Beatles, knutet till uppväxt tror du är lika tillämpligt på unga 
människor i dag som det var då, och lika relevant bland unga människor på 
landsbygden som för ungdomar som bor i stan? 

2) Kunde handlingen i  Beatles ha ägt rum i där du bor, i år? Motivera ditt svar. 

3) Kims mamma berättar att hennes sånglärare en gång sa: att bli vuxen handlar 
om att lyssna på sin inre röst. Att växa upp är som att söka efter en radiostation. 
Det handlar om att hitta rätt kanal, en kanal som passar, och det kan ta tid. Vad 
tycker du om denna jämförelse? Motivera ditt svar. 

4) När Kim är klar med uppsatsen om sitt liv, måste han slutligen besluta sig för en 
rubrik. Vilken rubrik skulle du ge din uppväxt? Motivera ditt svar. 

5) Vad säger dina intressen om dig som person?  Vilka fritidsaktiviteter skulle en 
person aldrig kunna ha om hon /han  skulle kunna vara din flickvän/pojkvän? 
Motivera ditt svar. 

6) Är det möjligt, i din miljö, att ordna en lyckad fest utan alkohol / droger? 
Motivera ditt svar. 

7) Ofta finns det ett samband mellan alkoholkonsumtion och att du hamnar i 
osäkra / hotfulla situationer. Förklara detta förhållande genom att ge olika 
exempel. (Välj också gärna exempel ur filmen.) 

8) Efter sommarpartyt hos Cecilie kommer Kim hem full och frustrerad. Han ropar: 
"Jag är ingenting" (... medan han river bilder och affischer med Paul McCartney i 
småbitar) Varför tror du att han känner på det sättet? 

9) På vilka sätt kan positiva förebilder / ideal likväl vara ohälsosamma? (Ge gärna 
exempel från filmen.) 

10) Vilka förebilder har unga människor idag? Namnge olika exempel, och förklara 
varför du menar att det är positiva eller negativa förebilder. 

F: LARS SAABYE CHRISTENSEN 

1) Hitta information om författaren Lars Saabye Christensen. Skriv en kort 
författarbiografi. 

 2) Vad tror du har inspirerat Saabye Christensen att skriva Beatles?  

3) Besök ditt lokala bibliotek och se om du kan hitta Beatles, eller andra böcker 
skrivna av Lars Saabye Christensen. Låna och läs!  

 



G: DIVERSE 

1) Det sägs att flickor lättare förälskar sig i pojkar som spelar i band. Är detta sant? 
Diskutera i klassen. 

2) Cecilies (danska) far säger: "Talang är som en liten grön ärta. Resten är hårt 
arbete. "Vad menar han med det? 

3) För att bli bra på att spela ett instrument, är det viktigt att träna mycket. Vad tror 
du inspirerar musiker till att tillbringa så mycket tid av sitt liv på att öva?  Vad är du 
villig att träna i flera timmar varje dag på för att bli bra? Varför? 

4) Vad är det som inspirerar Kim, Seb, Ola och Gunnar till att lära sig att sjunga och 
spela? Ge olika exempel. 

5) Vad kännetecknar en uppväxtroman? 

6) Kim frågar Nina om de ska skriva brev till varandra. Detta är 60-talet. Hur vanligt 
är det att skicka handskrivna brev till varandra idag? Vilka är de viktigaste 
anledningarna till att de sätt som vi kommunicerar med varandra har förändrats 
betydligt under de senaste tjugo åren? 

7) Vilka är de olika typer av kärlek du kan hitta exempel på i filmen? 

8) Lärde du dig något om Kims NO-lärare? Hur kan man se skillnaden mellan 
skelettet av en man och en kvinna? 

9) Kan du se skillnaden mellan en snok och en huggorm? I filmen ser vi att det kan 
vara en stor fördel att man kan skilja dessa åt. Använd internet, hitta foton och se 
vad det är för skillnader på de ormarna. 



10) Vad är ett herbarium?  

11) I filmen får vi höra personbeskrivningen  "helt Tarzan". Vad menas med detta?  

12) I filmen likställs att hoppa från tiometers-tornet på simhallsbadet med att spela i 
band. På vilka sätt kan dessa två saker jämföras?  

13) Nina har sett filmen Zorba the Greek på bio många gånger. Har du en 
favoritfilm som du har sett många gånger? Vad är det i så fall som gör att man vill 
se en film (eller läsa en bok) om och om igen? Ge olika exempel. 
  
14) Använd internet och hitta texten till Paperback Writer (Beatleslåten som Kim 
sjunger för Cecilie när de är på stranden). Vad handlar den om?  

15) Om du har läst boken, kommer du att se att det finns stora skillnader mellan 
den och filmversionen. Varför tror du att de som har gjort filmversionen har 
förändrat så mycket som de har gjort? 

H: GENERELLA FILMFRÅGOR 
 
1) Hur bra tyckte du filmen var? Vad tyckte du var bra och vad tyckte du var 
dåligt?  

2) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen 
dig ledsen? Blev du nån gång glad under loppet av filmen? Generad? Arg? Vad 
fick dig att le, skratta eller gråta? Gjorde något dig frustrerad? Reagerade dina 
klasskamrater på samma sätt som du gjorde? Diskutera i klassen 

3) Hur väl tyckte du att den här filmen passade din klass? Motivera ditt svar.  



4) Varför tror du att de som gjort den här filmen ville berätta just den här historien? 

5) Välj en scen som du gillade och förklara vad det var som gjorde att du tyckte 
om den. 

6) Återberätta filmens handling med ca 50 ord. 

7) Vad tyckte du om hur fimpen slutade? Motivera ditt svar. 

8) Vilka redskap har filmskaparna använt för att få fram olika stämningar ( ledord: 
klipp, musik, tempo, färger, ljus mm) 

9) Skriv en recension av filmen. Berätta om vad du gillade och vad du inte gillade. 
Motivera dina åsikter. 
 

Filmhandledning skriven av Per Olav Heimstad, utgiven av Norska Filminstitutet, 
översatt av Claire Brandum


