
The Peanut Butter Falcon  
Filmhandledning 
Filmen passar för åk 8-gymnasiet 

Tema: Barns rättigheter, identitet, uppväxt/familj , mänskliga rättigheter, vänskap, 
mobbing och äventyr. 

Fakta om filmen 
Originaltitel: The Peanut Butter Falcon 
Regi: Tyler Nilson 
Genre: Komedi/drama 
Land: USA 
Språk: Svenskt tal 
Längd: 97 min 
Produktionsår: 2019 
Åldersgräns på bio: 11 år 
Trailer: www.youtube.com 
Facebook-sida: https://www.facebook.com/
ThePeanutButterFalconMovie/ 

KORT OM FILMEN 

Komedidramat "The Peanut Butter Falcon" är historien om 22-åriga Zak. Zak har 
Downs syndrom, men drömmer om att bli en professionell brottare. Han är villig att 
följa drömmen oavsett vad den kostar. 
Detta leder till att Zak väljer att fly från den institution han bor på. Av en slump 
möter han Tyler, en småkriminell, bitter och arg kille på flykt från polisen. Trots det 
faktum att de två är väldigt olika blir Tyler Zaks tränare och allierade - och den 
enda som ser Zak för mer än sitt handikapp. Tillsammans försöker de uppfylla Zaks 
drömmar. 

 

https://youtu.be/_KdgVQT0cwo
https://www.facebook.com/ThePeanutButterFalconMovie/
https://www.facebook.com/ThePeanutButterFalconMovie/


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 

1. Beskriv Tyler. Vad är ditt första intryck av honom i början av filmen? Skriv 3-4 
nyckelord och jämför dina nyckelord med vad andra i klassen har skrivit. 

2. Beskriv Eleanor. Vilka är hennes starka och svaga sidor, som du kan se? Skriv 3-4 
nyckelord och jämför dina nyckelord med vad andra i klassen har skrivit. 

3. Beskriv Zak. Vad skulle du säga är anledningarna till att han vill fly från den 
institution han bor på? Skriv 3-4 nyckelord och jämför dina nyckelord med vad 
andra i klassen har skrivit. 

4. I de flesta filmberättelser genomgår huvudpersonen någon form av förändring. 
Peanut Butter Falcon är inget undantag. Prata tillsammans och ge olika 
exempel på att hur Zak, Tyler och Eleanor har förändrats (och förbättrats?) som 
människor i slutet av filmen, jämfört med början. 

5. I filmen möter vi flera olika karaktärer, som Duncan och Ratboy (som letar efter 
Tyler), Carl (den gamla mannen som bor med Zak på vårdhem), Lee (chefen 
på vårdhemmet), den blinda Jasper, Clint (aka Salt Water) Redneck och Sam 
(som Zak kämpar i brottningsringen).  

https://youtu.be/_KdgVQT0cwo


Gör en lista där du rangordnar dessa karaktärer efter i vilken utsträckning de 
bidrar till Zaks utveckling som människa. Jämför din lista med nån annan i 
klassrummet och diskutera de fall där ni har tydliga skillnader i åsikt. 

6. Både Zak, Tyler och Eleanor har upplevt att förlora människor som har stått dem 
nära. Vi får inte veta mycket om detta, men lite. Vad? Prata tillsammans i 
klassen om vad ni fick reda på? 

7. Zak och Tyler diskuterar vem som är en "good guy" eller en  "bad guy". Zak 
förklarar för Tyler att han har blivit en "dålig kille" eftersom hans familj lämnade 
honom. Tyler svarar att "trevliga killar också överges". De pratar också om 
Duncan och Ratboy är "badguys" eller "goodguys". Vad tycker du om detta? Är 
det så enkelt att man kan placera människor i ett eller annat fack? Prata 
tillsammans i grupper; Är Tyler eller Duncan till exempel "bra" eller "dåliga"? Vad 
sägs om Jasper, Clint eller Sam? 

8. I slutet av filmen ser du Eleanor, Zak och Tyler tillsammans i en bil på väg till 
Florida. Hur tolkar du detta slut? Hur tror du att deras framtid kommer att bli? 

DOWNS SYNDROM 

9. Är Downs syndrom en sjukdom? Vad anser ni? Prata tillsammans i klassen. 

10. Om en person med Downs syndrom hade deltagit i din klass, vilka fördelar 
skulle du tro att det skulle ha gett klassrumsmiljön? 

11. Zak, som bara är 22 år, måste bo på ett vårdhem för äldre. Vad tror du är 
orsaken till detta? Hur tycker du att Zak (eller andra med Downs syndrom, som 
inte har familj att bo hos) helst borde få bo? Prata tillsammans i klassen. 



12. Tillsammans med Tyler får Zak uppleva mycket han inte har upplevt tidigare. 
Många av upplevelserna är förknippade med fara för liv och hälsa. Tycker du 
att det är oansvarigt av Tyler att ta Zak med på den här resan? Prata 
tillsammans i grupper. 

13. Skulle du ha svarat på fråga 6 annorlunda om Zak inte hade haft Downs 
syndrom? 

14. Eleanor gör sitt bästa för att ta hand om Zak, men Tyler gillar inte hur hon 
närmar sig Zak. Han tycker att hon är överskyddande, att hon inte behandlar 
honom som en vuxen, oberoende människa. "Du kan inte ta hand om honom 
utan att sätta honom i en bur", säger Tyler (fritt citerad / översatt av 
undertecknad). Vad tycker du om hur Eleanor har ställt upp för Zak? Prata 
tillsammans i klassen. 

15. Zak är mycket fokuserad på att följa sina drömmar. När han slänger Eleanors 
bilnycklar i vattnet är han tydlig med att han inte vill återvända till vårdhemmet 
han kommer att fortsätta jakten på Salt Water Redneck. Vad tror du kan hindra 
människor med Downs syndrom från att följa sina drömmar, mer än människor 
utan en sådan funktionsnedsättning? Inte alla kan träffa en person som Tyler, 
men vilken typ av hjälp kan du till exempel ge någon med Downs syndrom i ditt 
lokala samhälle? 

KREATIVA UPPGIFTER: 

Nedan ser du en översikt över olika scener från filmen. Läs igenom dessa och gör 
en eller båda av följande två uppgifter: 

a) Välj en scen och berätta om situationen och stämningen som en dikt. (Om du 
skriver i I-form kan du ge berättaren rösten för någon av karaktärerna i scenen. 



b) Gör en teckning eller en tavla av en av scenerna. Ge den en titel som belyser 
innehållet i scenen. 

- När den gamla Carl hjälper Zak att fly genom gallret i vårdhemmets fönster. 
- När Zak är gömd under presenningen i Tylers båt, medan Tyler flyr från 

hamnen där han har satt eld på fiskeredskapen. 
- När den blinda Jasper kommer ut beväpnad när Tyler och Zak försöker stjäla 

hans båt. 
- När Tyler och Zak trivs vid lägerelden på kvällen. Tyler ger Zak olika 

träningsuppgifter. 
- När Zak, ombord på flottan, tillsammans med Tyler och Eleanor lyckas fånga 

en fisk med bara händerna. 
- När Tyler får flashbacks till när han var med sin bror Mark 
- När Duncan och Ratboy hotar Tyler med vapen, och Zak kommer ut och siktar 

på dem med ett hagelgevär. 
- När Tyler kysser Eleanor i bilen och han samtidigt fäster henne vid ratten med 

handbojor. 

ORD/UTTRYCK/SPRÅK/KOMMUNIKATION 

1. Zak ger sig wrestlingnamnet The Peanut Butter Falcon. Peanut Butter Falcon är 
hans "alter ego". Vad är ett "alter ego”? 

2. Om du skulle bli proffs på wrestling, vilket namn skulle du ha valt? Tänk ut något 
lämpligt och jämför det med de andra i klassen. 

3. Tyler och Zak uttrycker vänskap genom en "vänhälsning" som de har övat. Hitta 
en klasskamrat och öva en liknande hälsning! Vad kan man uttrycka 
(kommunicera) genom en sådan handling? 



4.  För ett kort ögonblick ser vi att på Tylers gevärskolv är det ingraverat "Family 
first". Vad tror du meningen är med att ha dessa ord skrivna på ett vapen? 

5. I början av filmen, när Zak flyr från institutionen, hör vi en gospelkör sjunga "this 
train is bound for glory"  Vad tror du menas med detta? 

6. Den blinda Jasper säger att det finns "får och vargar i världen". Vad menar han 
med detta, symboliska uttryck? 

7. När blinde Jasper siktar mot Tyler och Zak med sin revolver, frågar han om de är 
svarta eller vita. Varför tror du att han vill veta detta? 

8. Den blinda Jasper döper Tyler och Zak. Han säger att dopet kommer att bada 
Tyler och Zak i ”förlåtelsens varma vatten”. Han talar också om "Guds 
välsignelse" och om att vara "under skydd av Guds nåd." Vad menar han med 
detta? 

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 

 

Filmhandledningen är skapad av Norska Filminstitutet och översatt av Claire Brandum 


