
Mamma, pappa, barn

Under en eftermiddag och kväll följer vi en familjs vardag. Från barnets perspektiv ser vi hur bisarr 
världen kan te sig ibland. Med en formsäker och humoristisk komposition bjuder Mamma, 
pappa, barn  på en filmupplevelse utöver det vanliga! Filmen ger också upphov till roliga och 
kreativa lekar och uppgifter i klassrummet. Mamma, pappa, barn kan också användas som ut-
gångspunkt för att föra viktiga samtal om könsroller och barndemokrati.

Rek för förskolan - åk 1

En filmhandledning av Kaly Halkawt 
med filmhistorisk introduktion av Malena Janson

Filmhistorisk introduktion
När Marie-Louise Ekman (då Ber-
genstråhle De Geer) debuterade som 
filmregissör med sin nyskapande 
halvtimmesfilm Mamma pappa barn  
(1977) var hon redan ett känt namn 
inom film- och konstvärlden. 

I Hallo Baby (Johan Begrenstråhle, 
1976) gjorde hon skandalsuccé som 

skådespelare och manusförfattare till 
en historia med självbiografiska inslag.

Precis som Hallo Baby tänjer Mamma 
pappa barn på gränserna för vad som 
får sägas och visas på film och båda fil-
merna är verkligen konstverk av sin tid. 
En tid i svensk filmhistoria som präglas 
av experimentlusta, samhällskritik och 
formglädje. 

Och det var även en tid då barnen 
och barnkulturen stod i centrum för 
såväl debatter och forskning som för 
konstnärligt skapande. Respekten 
för barnet som människa och individ 
och formandet av en demokratisk 
familjestruktur var viktiga frågor och 
återkommande teman för den pro-
gressiva barnkultur som växte fram i 
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Sverige i slutet av 60-talet och nådde 
sin kulmen på 70-talet. Man ville 
damma av kulturutbudet för barnen, 
städa bort det överdrivet idylliska och 
förljugna och i stället föra in Verklig-
heten. Men ”verklighet” behövde inte 
betyda fantasilöst eller trist. Tvärtom 
ansågs fantasin vara en självklar del av 
barnens verklighet, en del som borde 
uppmuntras och tas på allvar. Precis 
som de stora tankar, känslor och frågor 
som barnen bär på.

Allra tydligast framstod den nya 
barnkulturens tendenser i TV. På 
70-talet satsade man stort – såväl 
ekonomiskt som konstnärligt – på 
barnprogrammen. De skulle ge starka 
upplevelser, kunskaper och självinsikt. 
Man lyssnade också på barnens egna 
funderingar genom att helt konkret 
samla in över 600 frågor från barn på 
skolor och daghem runtom i landet. 
Några saker som barnen ville ha svar 
på i TV – och som man gjorde program 
om – var följande: 

Hur kan en elefant komma ut genom 
en stjärt? 
Hur gör man ormar egentligen? 
Varför lyser solen? 
Varför måste man dö? 
Hur känns det att dö? 
Vad händer det under jorden? 
Hur gör man en orgel? 
Hur gör man papper? 
Hur ser en gräns ut? 
Hur stort är universum? 
Varför blir det krig? 
Finns Gud?

Vid sidan om barnets rätt till känslor, 
åsikter och respekt är det bärande 
temat i Mamma pappa barn kritiken 
mot kärnfamiljen. Också detta låg i 
tiden. Nya forskningsrön från idéhis-
toriker, psykologer och sociologer 
visade att kärnfamiljen som samhällets 
grund ur ett historiskt perspektiv är ett 
nytt fenomen och kanske inte alls det 
som främjar barnet bäst. Kärnfamil-
jen, menade somliga, har en inbyggd 
förtryckande struktur som drabbar 
alla men som är svårast att hantera för 
barnen eftersom de saknar makt. 

Flickan i Mamma pappa barn käm-
par med just sitt begränsade utrymme 
i familjen. Hennes föräldrar är långt 
ifrån auktoritära, tvärtom anklagas 
de av mormodern för att vara alltför 

släpphänta, men ändå är det ingen som 
ser henne och lyssnar henne på riktigt. 

Nu låter det kanske som om Mamma 
pappa barn är en tråkig, jobbig film 
om tunga ämnen. Inget kunde vara 
mer fel. Med perfekt balans använder 
Marie-Louise Ekman svart humor och 
ekvilibristisk scenografi för att berätta 
om något viktigt. Och hon lämnar ald-
rig flickans sida utan allt ses ur hennes 
perspektiv. Och härifrån framstår vux-
envärlden i all sin komiska absurditet. 

De flesta i en ung publik ömsom 
tystnar, ömsom skrattar högt åt denna 
diskbänkssurrealistiska skildring av 
ett barns vardag. Att driva med livets 
svårigheter är ju ett välbeprövat knep 
som fungerar lika väl inom kultur för 
barn som för vuxna. Eller, som den 
legendariska clownen Manne af Klint-
berg uttrycker det: ”Skratta åt överhe-
ten behöver ungar hela tiden.”

Handling 
Filmen utspelar sig under en eftermid-
dag och kväll där vi följer en familjs 
vardagliga tillvaro, från flickans per-
spektiv. Filmen börjar med att flickan 
är på bio med sin mamma. I filmen de 
ser är skådespelarna utklädda till en 
morot, en fläskkorv och en blyertspen-
na. Barnen i publiken skrattar högt 
medan föräldrarna inte verkar upp-
skatta eller ens förstå det roliga.

När de är på väg hem börjar mam-
man gräla med flickan och påstår att 
hon inte visar tillräcklig uppskattning 
över att få gå på bio. Framför porten 
till huset där de bor brister flickan ut 
i gråt. Mamman ser besvärad ut och 

släpar med sig flickan upp. När de 
kommer in lägenheten börjar mamman 
laga middag och pappan som sitter 
nedsjunken i en fåtölj gör tafatta försök 
att trösta flickan.

Mormodern kommer på besök och 
äter middag tillsammans med famil-
jen. Under middagen kritiserar hon 
föräldrarna för att de låter flickan 
leka med maten.  ”Man får göra som 
man vill”, svarar flickan vilket blir en 
återkommande replik som påminner 
om flickans rätt att bestämma över sig 
själv.

Efter måltiden sätter sig mamman 
vid symaskinen samtidigt som pappan 
börjar dammsuga och flickan ser på tv. 
Mormodern känner sig ignorerad och 
stormar ut ur lägenheten. 

Flickan tittar på ett tv-program som 
handlar om en kortväxt flicka vars för-
äldrar vill bestämma över henne. Men 
flickan vill inte dansa eller göra ett 
spektakel av sig för föräldrarnas skull. 

När tv-programmet är slut börjar 
flickan leka med en boll och kastar 
omkring den. Pappan säger till henne 
att sluta eftersom han försöker läsa 
tidningen, men flickan fortsätter och 
plötsligt far bollen in bland flaskorna i 
barskåpet. Pappan blir förbannad och 
skriker på flickan vilket leder till att 
hon gråter och slänger sig i föräldrar-
nas dubbelsäng. Flickan blir tröstad 
av mamman och fortsätter att leka 
tillsammans med mamman. 

En granne kommer på besök, tar en 
drink och börjar för pappan beklaga 
sig över sin ensamhet och uttrycker 
avundsjuka gentemot de som lever 
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familjeliv. Hon får inget gehör för sina 
klagomål och går hem till sig.

Det är läggdags för flickan och hon 
ber mamman berätta en historia som 
hon själv kommit på och inte läsa något 
ur en bok. Mamman börjar berätta om 
en cirkusfamilj och i en drömliknande 
sekvens får vi se hur flickan somnar in 
till de bilder och fantasier som gestal-
tar mammans historia. I drömmen ser 
vi flickan, mamman, pappan, mormo-
dern och grannen uppradade på ett 
led, utklädda till cirkusfigurer. De dan-
sar och sjunger en sång tillsammans.

Dagen efteråt vaknar flickan före 
sina föräldrar. Hon börjar leka och 
placera sina leksaker på föräldrarnas 
kroppar och pratar med sina leksaker 
och frågar vad de tycker att hon borde 
göra av sina besvärliga föräldrar.  

En surrealistisk barndoms-
skildring
I början av filmen ser vi hur ett barn 
skriver filmens titel på en tavla sam-
tidigt som hen bokstaverar orden. 
Inledningen hjälper till att rama in 
filmen under samma paraply som den 
traditionella leken ”mamma, pappa, 
barn” där barn brukar härma de nor-
mativa roller som tillskrivs parterna 
i en traditionell familjekonstellation. 
När barn leker mamma, pappa, barn 
så upprepar de vardagliga situationer, 
ofta i hemmamiljöer såsom köket och 
vardagsrummet. 

I Mamma, pappa, barn gestaltas 
kärnfamiljens konflikter i miljöer 
belamrade med överdriven rekvisita 
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rätten att uttrycka egna åsikter och 
ett rikt känsloliv som inte bör styras 
eller tyglas av vuxna.  Förhandlingarna 
mellan flickan och de vuxna i filmen 
ställer filosofiska och politiska frågor 
om fostran och barns fria vilja. Mor-
modern representerar en mer konser-
vativ hållning vad gäller fostran. Vid 
middagsbordet påpekar hon att ”Ni 
kommer inte få det lätt med henne när 
hon blir äldre” och grämer sig över att 
flickan får göra som hon vill.     

• Tillverka en guidebok för vuxna 
där barnen får rita eller skriva hur 
föräldrar och andra vuxna ska vara 
mot barn. Sätt ihop elevernas bidrag 
till en bok/collage. 

• Be eleverna intervjua sina föräld-
rar eller någon annan vuxen om sin 
barndom. Hur lekte de? Vad minns de 
starkast? Hur var deras vänskapsre-
lationer? Hur var skolan? Uppmuntra 
eleverna att också själva formulera 
frågorna utifrån sin egen undran/
nyfikenhet.  

Platserna – bio, promenad 
och hemmet
Filmen visar på hur olika platser kan 
ge upphov till olika typer av konflikter 
barn och vuxen emellan. Till att börja 
med ser vi flickan och mamman när de 
befinner sig i en biosalong, sedan följer 
vi med på deras promenad hem för att 
slutligen hamna hemma hos familjen. 
Fördjupa er i flickans upplevelse av de 
olika platserna!   

 
• Hur förstår man i inledningen av 
filmen att flickan och mamman är på 
bio? Vad handlar filmen om? Varför 
är det bara barnen som skrattar högt 
medan de vuxna ser konfunderade 
ut?  

När flickan och mamman promenerar 
hemåt efter biobesöket börjar mam-
man bråka med flickan. Mamman 
säger att flickan måste gå snabbare 
men förstår flickan varför mamman 
blir så arg? 

Barnets rätt till offentliga platser 
blir ofta negligerad, kanske på grund 
av det snabba tempot i samhället. 
Stadsmiljöer med mycket trafik och 
en stressad tillvaro bidrar till ett ökat 
tempo som skapar offentliga rum som 

och alla de vuxna karaktärerna är vit-
målade i ansiktet. Vissa av dialogerna 
uttrycks nästan som om de stod innan-
för citationstecken och skådespeleriet 
är i vissa scener nästintill parodisk. 
Konflikterna som uppstår i filmen visar 
på de maktstrukturer inom familjen 
där flickan är i underläge och inte ses 
som jämlik de vuxna.

• Hur upplever eleverna de vuxnas 
sminkning? Varför tror eleverna att 
alla vuxna är vitmålade i ansiktet? 
Vad kan det betyda? 

• Hur uppfattar eleverna dekoren 
och skådespeleriet? Tycker de att det 
skiljer sig mycket från verkligheten? 
Från andra filmer?

• Fortsätt leka där filmen sluta-
de (när flickan håller en viskande 
monolog). Dela upp eleverna två och 
två och be dem lägga sig ner, släck så 
att ni har mysig belysning i rummet 
och spela avslappnande musik. Efter 
en stund kan en av eleverna vakna 
upp och viska i den andres öra vilka 
önskningar hen har. Upprepa samma 
övning så att eleverna får testa båda 
rollerna.   

Flickans återkommande replik ”man 
får göra som man vill” uttrycker en 
idé som fångar tidsandan för 70-ta-
let då filmen spelades in. En tid som 
kännetecknas av en ökad barnpolitisk 
medvetenhet där man började förstå 
att barn, liksom vuxna, har en fri vilja, 



sällan är barnvänliga. Barn hänvisas 
då till enstaka lekparker här och var 
som får symbolisera barnens rätt till 
offentliga platser.

     
• Hur upplever eleverna miljön de 
bor i? Finns det något de skulle vilja 
ändra? Gillar de området de bor i? 

• Är barnen nöjda med sin skolbygg-
nad och sitt klassrum? Be eleverna 
rita kartor av hur de skulle vilja bygga 
om skolan om de fick bestämma hur 
det skulle se ut. 

Hemma hos flickan i Mamma, pappa, 
barn får vi se familjen utföra vardags-
sysslor och få besök av mormodern 
och grannen. Stämningen i hemmet 
skiftar mycket under filmens gång. Vi 
får se hur flickan blir tröstad, utskälld, 
känner ensamhet och glädje. Men i 
hemmet är det inte bara flickans upple-
velser som skildras, vi får också se hur 
de vuxna upplever hemmets misär och 
lycka.

• Vad händer när mormodern kom-
mer på besök? Blir någon i familjen 
glad av hennes vistelse? Hur upplever 
mormodern familjens hem? Förstår ni 
mormodern oförståelse för familjens 
”sätt att leva”? 

• Vad kännetecknar ett tryggt hem, 
enligt eleverna? 

• Grannens besök är också ett 
känsloladdat möte. Hon gråter och 
förklarar att hon känner sig ensam 
och säger att de som lever familjeliv 
har det mycket bättre än hon. Varför 
tror ni att hon har den uppfattning-
en? Hur skulle eleverna försöka 
trösta grannen? Hur känns det att 
vara ensam fastän man är omgiven av 
personer? Hur kan man försöka råda 
bot på ensamhet, både den egna och 
andras? Hur kan man hjälpa någon 
som känner sig ensam?

Hur blir man en flicka?
På senare tid har så kallad flickforsk-
ning (girlhood studies) vuxit som 
forskningsfält inom genusvetenskapen. 
Frågor kring ”flickdomens performa-
tivitet” står ofta i centrum. Men först 
kan det vara bra tydliggöra vad flickdo-
men kan vara. 

Flickdomen kan enkelt förklaras som 
den period en person går från att vara 
ett barn till att bli vuxen. När man 
diskuterar flickdomen inom flickforsk-
ning, diskuteras den ofta utifrån ett 
genusperspektiv där man belyser hur 
en traditionell flickdom bidrar till att 
skapa manliga och kvinnliga könsrol-
ler. 

För att förstå hur flickdomen blir ge-
nuskodad kan performativitet använ-
das som analysverktyg. Performativitet 
som begrepp förknippas ofta med fors-
karen Judith Butler som, i linje med 
Simone De Beauvoir, argumenterar 
att ingen föds till ”pojke” eller ”flicka”, 
utan att vi – genom performativitet 
– iscensätter könsroller. Att påstå att 
könsroller är performativa, innebär att 
saker som kroppsspråk, hur vi går, talar 
och klär oss får effekter: beteenden och 
manér förstärker idéer av vad som är 
”manligt” och ”kvinnligt”  – eller ”flick-
igt” i detta sammanhang. Genom att 
använda performativitetsbegrepet kan 
vi synliggöra faktorer som bidrar till att 
skapa socialt konstruerade könsroller. 
Judith Butler menar att det inte finns 
något som i sig rent ”objektivt” är man-
ligt eller kvinnligt, inte ens könsdelar-
na på kroppen. Vad hon menar är att 
även föreställningarna om att kroppen 
är ”objektivit” manligt eller kvinnligt, 
är en effekt av performativiten.   

Inom flickforskningen har man 
bland annat tittat på populärkulturella 
föreställningar om flickan och frågat 
vad det är som utgör flickdomen i 
filmer, tv-program, videospel, litteratur 

et cetera för att kunna analysera och 
dekonstruera performativiteten. 

Hur det är att vara flicka är ett tema 
som genomsyrar Marie-Louise Ekmans 
konstnärskap. I Mamma, pappa, barn 
ser vi en föreställning av flickan som 
ifrågasätter konventionella idéer om 
vad en flicka ”är”. Konventionella och 
fetischerade bilder av flickdomen utgår 
ofta ifrån socialt konstruerade före-
ställningar av flickighet som yttrar sig 
i utseende, vilket leder till att kroppar 
kan bli flickigt kodade. Alltså är vi 
vana vid att associera ”flicka” till ord 
som ”söt, sexig, rosa, gullig, fnittrig” 
och så vidare. Men i Mamma, pappa, 
barn visas bilden av flickan med en 
dubbelhet.

Flickan i Mamma, pappa, barn bär 
dels typiskt flickiga kläder, såsom 
korta shorts, söta skor, gulligt hår och 
i scenen när hon och hennes mamma 
promenerar hem från biografen ser 
flickan nästan ut som en miniatyr 
av sin mamma. Föräldrarna kanske 
verkar öppna och tillåtande men när 
det verkligen gäller tycker mamman 
att hon är bråkig och pappan att hon 
leker för vilt. Samtidigt ser vi också hur 
flickan kämpar emot den flickroll som 
förväntas av henne.   

Filmen tar också upp frågan om 
flickans socialt konstruerade roll på 
två andra sätt. I tv-programmet som 
flickan tittar på ser vi en kortväxt 
flicka vars föräldrar vill visa upp henne 
som en sjungande och dansande docka 
i bikini. Flickan själv ser ledsen och arg 
ut och vägrar gå med på föräldrarnas 
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önskan.Tv-programmet slutar med att 
föräldrarna tar med flickan till sjukhu-
set så att hon ska lära sig att lyssna på 
dem.  

 • Hur upplevde ni tv-programmet? 
Varför tror ni att flickan inte ville 
göra som hennes föräldrar önskar? 
Har vuxna rätten att alltid säga till 
barn hur de ska vara och bete sig, 
eller var går gränsen?

I slutet av filmen, när flickan håller på 
att somna, börjar mamman berätta en 
historia om en cirkusfamilj som alla 
har olika förmågor. I en drömlik scen 
får vi se hur alla karaktärerna repre-
senteras i cirkusfamiljen med unika 
förmågor att framkalla olika känslor. 
Pappan är ett lejon som kan skrämma 
människor, mormodern är en skäggig 
dam som kan förarga folk, mamman är 
en apmänniska som väcker nyfikenhet, 
flickan är klädd i en glittrig klänning 
och förväntas sprida glädje och gran-
nen är en figur utan underkropp som 
kan göra människor ledsna. 

Via drömscenen mot slutet får vi ock-
så se flickans uppfattning om vars och 
ens roll och personlighet. I drömscenen 
visas de performativa roller som tillde-
las olika parter i kärnfamiljshelvetet, 
där flickan i glittrig klänning vars syfte 
är att sprida glädje tydligt talar för den 
traditionella bilden/föreställningen av 
flickdomen som gullig, oskyldig och 
feminin, som filmen kritiserar.
 
• Be eleverna göra egna cirkusfamiljer 
antingen i bildcollage eller genom att 
pyssla ihop olika cirkusfamiljemed-
lemmar med tyg, kritor, målarfärg, 
toarullar, löshår och annat enkelt ma-
terial som kan användas kreativt. Vilka 
förmågor har de olika familjemedlem-
marna? Be eleverna motivera familje-
medlemmarnas olika förmågor.

Flickans slutmonolog:

Alla bråkar ibland
Det gör barn med
Fast vuxna får inte skrika åt små barn
Då blir dem rädda
Dem måste tala med dem
Med lugna röster
För då förstår barnet det

• Skriv vidare på monologen 
tillsammans med eleverna. 

Fördjupningstips
Film:
• Det stora barnkalaset (Sverige, 
1981, Judith Hollander) En lekfull 
film om det smärtsamma och roliga i 
att vara barn. 

Läsa:
• För den som är intresserad av Girl-
hood Studies är boken Sugar, spice 
and everything nice - Cinemas of girl-
hood ( red.Gateward och Pomerance, 
2002) en bra introduktion som ser på 
hur flickan gestaltats i olika filmer.

• Nu vill jag prata! Barns röster i 
barnkulturen.  Pedagogikprofessor 
Ulf Janson skriver bl a om leken på 
förskolan. (red Karin Helander Stock-
holms Universitets förlag, 2013.)

 • Barns inflytande i förskolan – en 
fråga om demokrati (Elisabeth Arnér.
Studentlitteratur, 2009). Har barn 
möjlighet att påverka vardagen i 
skolan? Boken innehåller ett antal 
berättelser som lärarna dokumente-
rat som ger en bild av hur de arbetar 
för att fullgöra och förstå sitt uppdrag  
för barns rätt att påverka sin vardag.

• Små barns delkatighet och inflytande 
– några perspektiv (Nina Johannesen 
och Ninni Sandvik. Liber, 2009). En 
antologi som förklarar hur de allra 
yngsta eleverna kan få vara med och 
bestämma mer i klassrummet.
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Regissör: Marie-Louise Ekman

Manus: Marie-Louise Ekman

Producent: Lisbeth Gabrielsson
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Barntillåten 

Speltid: 32 minuter

Observera: Svenska Filminstitutet kan inte 

garantera att filmen finns i distribution sedan 

den har slutat visas på ordinarie biografreper-

toar. Via länken www.sfi.se/filmdistribution kan 

ni lära er mer om hur man hittar och bokar film.

Det svenska barnfilmsarvet

Med början 2014 kommer en rad filmer ur den

svenska barn- och ungdomsfilmshistorien att

släppas i nyrestaurerade och digitaliserade

kopior som blir tillgängliga för skolbio. Mer om

digitaliseringsprojektet, filmerna och hur du

bokar dem kan du läsa på sfi.se/filmiskolan.

Redaktion:

Kaly Halkawt och Malena Janson, Svenska 

Filminsitutet, Oktober 2014
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