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Fakta om filmen 
Originaltitel: Missing Link 
Regi: Chris Butler 
Genre: Animerat/Familjefilm 
Land: USA 
Språk: Svenskt tal 
Längd: 90 min 
Produktionsår: 2019 
Åldersgräns på bio: Barntillåten 
Trailer: www.youtube.com 
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missinglinkfilm/ 

KORT OM FILMEN 

Den animerade filmen Mysteriet om herr Länk handlar om Sir Lionel Frost, som anser 
sig vara världens ledande utredare av myter och monster. Problemet är att hans 
kollegor inte känner igen hans ämnen. Frost måste resa långt norrut för att bevisa 
att det finns ett legendariskt varelse och på detta sätt vinna kollegernas respekt. 
Regissör och manusförfattare Chris Butler har tidigare stått bakom filmer som 
ParaNorman. Återigen är det Studio Laika som står bakom produktionen, som 
tidigare har producerat nämnda ParaNorman, såväl som filmer som Coraline och 
den hemliga dörren och Kubo och de två strängarna. 

 

https://youtu.be/CYF1Q_Fgm1Y
https://www.facebook.com/missinglinkfilm/
https://www.facebook.com/missinglinkfilm/


UPPGIFTER 

1.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.

2. EFTER NI SETT FILMEN 

KARAKTÄRER 
a) Beskriv huvudkaraktärerna till Mr. Link, Lionel och Adelina. Vad tycker du är 

deras mest och minst positiva egenskaper? Vad är mest speciellt eller unikt 
med var och en av karaktärerna? Vad driver dem? Vad är de mest rädda för? 
Vad gör dem glada och ledsna? Vad vill de uppnå? Hur utvecklas de under 
filmen, vad lärde de sig i slutet av filmen? 

b) Vilken av karaktärerna i filmen känner du att du har mest gemensamt med? 
Vilka egenskaper har du som du känner igen i den här karaktären? Hur skulle 
du se ut om du var en karaktär i filmen? Gör en teckning av denna karaktär. 

c) Vilka andra kända upptäcktsresande känner du från historien, antingen 
svenska eller utländska? Vad är dessa kända för? Finns det upptäckare idag? 

d) Varför tror du att det har funnits så många fler manliga än kvinnliga 
upptäcktsresande? Varför är det att det i vissa yrken finns antingen många fler 
män eller många fler kvinnor som arbetar inom det yrket? På många platser i 
samhället förändras detta, och de senaste decennierna har vi sett fler och fler 
kvinnliga politiker, statschefer, företagsledare, fler kvinnor inom många andra 

https://www.youtube.com/watch?v=1g5B4oL_n9Q


tidigare mansdomominerade yrken. Varför är detta en viktig och positiv 
utveckling för vårt samhälle?  

e) Hur hittar Lionel och Mr Link varandra? Vad vill Lionel verkligen med Link när de 
träffas första gången? Vad vill Link från Lionel? Vilka är några av de etiska 
dilemman med det som Lionel vill göra med Mr. Link, alltså varför kan vi säga 
att det Lionel vill göra är ganska dåligt och egoistiskt? 

MYTER OCH MYSTERIER 

f) Vilken varelse ser vi Lionel slåss med i början av filmen? Vad vet du om den här 
varelsen eller djuret? Var i världen ska den finnas enligt sägnen? 

g) Vilken typ av varelse är herr Länk (Mr (missing) Link på engelska)? Kan denna 
typ av varelse kallas en saknad länk eller den okända länken mellan människor 
och människoapor? Varför eller varför inte? Varför tror du att karaktären i filmen 
fortfarande heter Herr Länk eller Mr Link? 

h) Vad kallar vi varelser som yeti, sasquatch eller bigfoot och Nessie, eller monstret 
i Loch Ness? Vad är skillnaden mellan den här typen av djur eller varelser och 
de djur vi ser i naturen, i bilder eller i naturprogram, som tigrar, lejon, elefanter, 
valar och andra djur? 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologi 

i) Till vilka platser och länder i världen reser karaktärerna i filmen? Vad är speciellt 
med dessa platser? Skriv en kort beskrivning av de platser du kommer ihåg. Tror 
du att alla de olika platserna de reser i filmen finns i verkligheten? Vilka platser 
tror du inte finns? Försök hitta så många platser från filmen som möjligt på en 
världskarta. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologi


ALLMÄNNA FILMSTUDIEFRÅGOR  

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

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

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

d) 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. 

e) 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 

KREATIVA UPPGIFTER: 

a) SKAPA DITT FAVORITDJUR/VARELSE: 
Gör en stor teckning eller målning av ditt favoritdjur, oavsett om det är ett av 
djuren vi hittar i naturen, eller ett mytiskt djur som bara finns i berättelser. Du kan 
också göra djuret i lera, pappmasker eller annat material du har tillgång till. 



b) Gå ihop i grupper och skapa en kort animerad film. Använd vilken teknik du vill. 
Vare sig det är teckningar, lera, figurer, dockor eller vad du än hittar som kan 
användas. Till exempel kan du använda djuren du skapar i övningen ovan.  
 
Använd en kamera för att ta bilder för varje liten rörelse som karaktären eller 
objektet i filmen ska göra, och sätt ihop bilderna till en kort animerad film till 
exempel med hjälp av en iPad med appen iMovie. 

 

 

Filmhandledningen är skapad av Norska Filminstitutet och översatt av Claire Brandum 


