
LasseMajas Detektivbyrå: Det första 
mysteriet 

Filmhandledning 
Filmen passar för årskurs 1-5 
Tema: Mysterium, vänskap, fördomar 

Fakta om filmen 
Originaltitel: LasseMajas Detektivbyrå: Det första 
mysteriet 
Regi: Josefine Bornebusch  
Genre: Barnfilm 
Land: Sverige 
Språk: Svenskt tal 
Längd: 95 min.  
Produktionsår: 2018 
Åldersgräns på bio: Barntillåten 
Trailer: www.youtube.com 
LasseMajas officiella hemsida: http://lassemaja.net 

 

Filmhandledningen är skriven av Claire Brandum, Skolbio Helsingborg. En del av innehållet 
är hämtat från ”Alla tiders filmhandledning” utgiven av Filminstitutet. 

https://youtu.be/2C1qbrYfdy8
http://lassemaja.net
https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2012/alla-filmers-filmhandledning/?fbclid=IwAR126W2vh1vhGIG3tTHVtVksLNO3rEK6EenZnA1fd095mIoeNIjNjKgazHs


HANDLING 
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träffades för första gången? Följ med på 
det allra första fallet för LasseMajas Detektivbyrå – ett spännande äventyr som börjar när 
systrarna Hammarabis bok blir stulen från Vallebyskolan. Boken bär på en mystisk 
hemlighet, och plötsligt är alla på skolan misstänkta: den skumma vaktmästaren, 
gympaläraren med den tajta overallen, den konstiga bibliotekarien, ja till och med rektor 
Brynolfsson själv! Men vem är egentligen den riktiga tjuven? Och kommer LasseMajas 
detektivbyrå lyckas lösa sitt allra första mysterium? 

OM FILMEN 
Läs mer om filmen i en intervju med regissören Josefine Bornebusch:  
http://www.selmastories.se/bokhyllan/bokino/josephine-bornebusch-martin-widmark-ar-
en-underbar-forfattare-och-manniska/ 
Du kan också läsa vad böckernas illustratör, Helena Willis anser är LasseMajas hemliga 
formel: http://www.selmastories.se/forfattarna/intervju/helena-willis-avslojar-lassemaja-
succens-hemliga-formel/ 
LasseMajas Detektivbyrå är kronologiskt den första filmen om Lasse och Maja, som 
berättar om hur de träffades, men är i ordningen den femte filmen som skapats om 
karaktärerna. 
LasseMajas detektivbyrå har även visats som julkalender 2006. 
Bakom alla filmer och program finns till dags datum 27 böcker, skrivna av författaren 
Martin Widmark. 

UPPGIFTER 
INNAN DU SER FILMEN 

VAD FÖR SLAGS FILM SKA VI SE? 
Innan filmen visas, lägg lite tid på vilken typ av film du ska titta på. Se filmens trailer 
www.youtube.com och använd internet för att hitta information om berättelsen. Prata 
med eleverna om vilka förväntningar de har. Har de läst böcker om LasseMaja?

http://www.selmastories.se/bokhyllan/bokino/josephine-bornebusch-martin-widmark-ar-en-underbar-forfattare-och-manniska/
http://www.selmastories.se/bokhyllan/bokino/josephine-bornebusch-martin-widmark-ar-en-underbar-forfattare-och-manniska/
http://www.selmastories.se/forfattarna/intervju/helena-willis-avslojar-lassemaja-succens-hemliga-formel/
http://www.selmastories.se/forfattarna/intervju/helena-willis-avslojar-lassemaja-succens-hemliga-formel/
http://www.selmastories.se/forfattarna/intervju/helena-willis-avslojar-lassemaja-succens-hemliga-formel/
https://www.youtube.com/watch?v=2C1qbrYfdy8


EFTER NI SETT FILMEN 

A:KARAKTÄRER 

1. I filmen LasseMajas Detektivbyrå finns en mängd karaktärer. De vi lär känna mest är 
Lasse och Maja. Vad tycker du är deras mest positiva sidor, och vilka sidor tycker du är 
negativa? 

2. Vilka andra karaktärer kommer du ihåg från filmen? Välj några av de andra och skriv 
upp dem. Arbeta i grupp, kom överens om ett ord som beskriver var och en av dem. 
(Är det lätt eller svårt att komma överens?) 

B: ALLMÄNNA FILMSTUDIEFRÅGOR  

1. Vad handlade den här filmen om? Beskriv med några ord. Jämför med en kompis. 
Tänker ni likadant? 

2. Vad var filmens budskap? Jämför med en kompis eller flera? Lätt eller svårt att klura 
ut? Tycker ni lika?  

3. Hur bra tyckte du att den här filmen var? Vad tyckte du om och vad tyckte du var 
dåligt? Prata med gruppen. 

4. Vilka olika känslor gav filmen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen dig glad? Gjorde 
någon dig rädd? Blev du ledsen? Var du någonsin arg under filmen?  Vad fick dig att 
skratta? Har de andra eleverna svarat som du? Prata med varandra i gruppen 

5. Skriv en recension av filmen. Berätta vad du tyckte om och vad du inte tyckte om. 
Vem passar den här filmen bäst för? Motivera dina åsikter. 

6. Teckna, måla eller på annat sätt skapa en scen som du fångades av. Skriv först upp 
på tavlan tillsammans de scener de nämner och låt det bli en tidsaxel som även kan 
synliggöra filmens höjdpunkter (och för äldre elever, kanske det visar filmens 
berättarstruktur). 



JOBBA VIDARE OM DU VILL 
Hitta frågor som du vill jobba vidare med i din elevgrupp. Välj bland idéerna nedan och 
anpassa till gruppen. 

Filmens idéinnehåll – tematik och värdegrund 

Värdegrund handlar om kollektivets gemensamma moraliska och etiska värderingar. 
Skolan har som mål och uppgift att medvetandegöra eleverna om dessa frågor.  
”Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga 
rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.” står det 
i LGR 11 och det exemplifieras med att det kan uppnås i åk 1-3 genom att utforska 
”Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer”. 
Man talar om värdepedagogik. Skolverket nämner bland annat på sin hemsida att de vill 
verka för att sprida kunskap om skolans värdegrund och de sätter upp några kriterier eller 
ledord som också lämpar sig väl för att integrera i filmdiskussioner. Här är några exempel: 

• Mänskliga rättigheter (barnens rättigheter)och människors lika värde  
• Demokratifrågor 
• Etik och moral 
• Grupptryck och kamratskap 

Med utgångspunkt från den film ni just sett. Vems värdegrund presenteras och är 
förhärskande? Vad bygger dessa värderingar på – etnisk bakgrund, kön, religion, social 
tillhörighet, politiska åsikter eller andra ideologier? 
Förekommer olika värdegrundsuppfattningar i filmen? Vilka i så fall? Uppstår några 
motsättningar mellan dessa? 

Genus & jämställdhet 

En central utgångspunkt är att diskutera film utifrån kön och könsmaktsordning. Dela in 
eleverna i mindre grupper. Inte minst för att alla elever ska känna sig bekväma och 



komma till tals. Välj sedan en eller flera frågeställningar. Det handlar inte om att finna rätta 
svar utan om att sätta igång ett samtal utifrån det man har sett. Kanske man föredrar att 
omsätta sina funderingar i ord eller rollspel för att bättre klargöra hur man resonerar. 

Vem har huvudrollen/huvudrollerna? 
Hur ser skildringen av män respektive kvinnor ut i filmen? Vems perspektiv intas? Vilka 
stereotyper eller karaktärer som går mot gamla stereotyper skildras? 

Finns det något maktspel mellan könen i filmen? 
Hur tar sig detta uttryck? Hur skulle ni beskriva en manlig respektive kvinnlig hjälte? 

Perspektivförskjutning 
Vad skulle hända om man vände på alla perspektiv och bytte ut tjejer/kvinnor mot män/
killar eller vice versa? 

Vem identifierar vi oss med? 
Behöver det vara någon av samma kön? Behöver vi överhuvudtaget denna uppdelning? I 
en tid då genustänkande ska vara en självklar del för barn i förskola och skola, är det 
något eleverna bär med sig. Hur tänker ni kring diskussionen kring könsneutral uppfostran? 
Pronomenet ’hen’ används av många för att inte pålägga barn en fast könsroll redan från 
bebisstadiet. Hur tänker ni kring detta? Inom konst och film borde gränserna egentligen 
kunna vara mer uppluckrade, men är de det, eller tvärtom? En diskussion kring det 
könsneutrala ”hen” har pågått en tid och bland annat använts i litteratur för unga och 
barn. Hur skulle det fungera i film? Kan en karaktär vara helt könsneutral? 

Bechdeltestet 

Att filmmediet dominerats av män sedan den föddes för över hundra år sedan är 
uppenbart. Därför är det framför allt ur ett kvinnligt perspektiv som nya funderingar väckts 
och feministiska aspekter undersökts. Ett roligt test man kan göra för att komma fram till hur 
en film framställer kvinnor är Bechdeltestet. Idén härstammar från den tecknade serien 
”Dykes to Watch Out For” i mitten av 80-talet. 
För att en film skall kunna kallas feministisk och få stämpeln A-märkt ska följande kriterier 
uppfyllas: 
1. Ha minst två namngivna kvinnliga karaktärer ... 2. ... som talar med varandra 
3. ... om något annat än män 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet
https://sv.wikipedia.org/wiki/A-m%C3%A4rkning


Bok blir film 

Filmen har utgått från litterärt material ända sedan begynnelsen och gör så i högsta grad 
än idag. Pionjärer iscensatte bibliska berättelser och världsdramatiken överfördes till film. 
Idag ser vi den ena litterära guldkalven efter den andra omformas till film. ”Harry Potter”, 
”Millennietrilogin”, ”Twilight” och ”Hungerspelen” för att nämna några i mängden. 
Populära böcker är givetvis frestande för filmskapare att sätta tänderna i. Inte bara har 
man en färdig berättelse, en kioskvältarroman har ju redan funnit sin publik. Väl 
filmatiserad har publiken att ta ställning till en berättelse som använder sig av andra 
berättargrepp än litteraturen. 

• En film baserad på en litterär förlaga kan bli utgångspunkt för både analys och 
jämförelse. Jämför bok och film och deras respektive sätt att berätta. Vilka är filmens unika 
medel för att förmedla känslor, tankar och miljöer? Hur översätter man grepp som tankar 
och inre monolog till bildmediet? Intar filmen andra perspektiv än boken? Hur skiljer sig 
beskrivandet av tid och olika berättarplan mellan bok och film? Vilka fördelar kan 
filmmediet ha och när drar filmen det kortaste strået när det kommer till gestaltande? 
• Om man gör jämförelsen med en films litterära förlaga, hur upplever man filmen då? Är 

karaktärerna och miljöerna överensstämmande med ens egna bilder? Hur skilde de sig 
åt? Vad gavs mer utrymme i respektive form? Kommer ni på någon film som överträffat 
boken eller vice versa? 

Just filmen LasseMajas Detektivbyrå: Det första mysteriet har ju inte en egen bok som 
förlaga, men många andra böcker om LasseMaja finns, där man kan jämföra karaktärer 
och miljöer mellan böckerna och filmen. 


