
Barnförbjudet

Rek för åk F - åk 3
Barnförbjudet väckte stort uppseende när den kom i slutet av 1970-talet. Med sina färgstarka och grälla 
bilder av det allra heligaste – kärnfamiljen – sågs den som en satir av de vuxna. Medan barnen skratta-
de och kände igen sig. Hur är det att se Barnförbjudet idag? Och hur ser barns drömmar och fantasier ut 
egentligen? Marie-Louise Ekmans barnfilmsklassiker ställer många frågor – men bjuder också på en rejält 
underhållande filmkaramell.
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En filmhandledning från Svenska Filminstitutet



Om filmhandledningen
Film är ett svåröverträffat pedagogiskt verktyg. Våra filmhandledningar 
är till för att lotsa dig som lärare i användandet av detta verktyg. 

Filmhandledningens åldersrekommendation bör ses just som en 
rekommendation. Du som lärare känner dina elever bäst!

Anpassa ditt användande av filmhandledningen efter tid och behov.  
Det finns många ingångar att välja bland. 

Just denna handledning ger mycket bakgrundsinformation kring 
filmen, regissören, filmen och dess tillblivelse. Ur detta kan du välja att 
lyfta fram nya frågeställningar. För att göra handledningen mer lättöver-
skådlig är frågorna riktade direkt till barnen markerade i punktform

Filmen och läroplanen
I förskolan ska eleverna enligt läroplanen lära sig att samtala, lyssna, 
ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 
områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och 
vardagliga händelser. Barnförbjudet, som utspelas i förskolemiljö samt 
i hemmet är en för eleverna bekant miljö som öppnar upp för samtal. 
De ska också lära sig tolka och samtala om innehåll och budskap i olika 
estetiska uttryck.
I årskurs 1-2 ska eleven i ämnet samhällskunskap ta del av och samtala 
om ”skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer”, 
till exempel just skildringar av familjeliv och skola. De ska också kunna 
förhålla sig till ”livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott 
och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relatio-
ner”. Barnförbjudet är en film där många av dess frågor behandlas på 
ett roligt och annorlunda sätt.

Handling
En liten flicka har en dröm. Hon drömmer om ett barnkalas där hon får 
allt som hon skulle vilja ha. Men så vaknar hon och genast hör hon sina 
föräldrar som grälar. De kastar glåpord på varandra och mamman klär 
på sig i vredesmod och går. 

Den lilla flickan och bor i en lägenhet i en stad. Pappan går med 
flickan till dagis. Där är de vuxna lika grälsjuka och missnöjda som 
barnen. Flickan berättar för sin kompis om det barnkalas som hon har 
blivit lovad av sina föräldrar. Hon pratar också om vilka hon ska bjuda 
– och vilka hon inte tänker bjuda: den ensamma flickan som hela tiden 
sitter med sin leksakspelikan, pojken som bara tappar saker hela tiden 
och den bråkige pojken. Den bråkige pojken blir ledsen för att han inte 
är bjuden på kalaset och går och hämtar en slang och sprutar vatten på 
alla barnen. 

Senare på dagen går flickan med sin kompis ut på gården. De sjasar 
bort den ensamma flickan. Så småningom blir barnen hämtade av sina 
föräldrar. En pappa kommer för att hämta sin son som inte vill gå hem. 
Det är den arga pojken. En mamma i gult glider in som en filmstjärna 
för att hämta sin dotter – den ensamma flickan. 

Den lilla flickan blir hämtad av sin mormor som är en stilig kvinna i 
rosa kappa och högklackade skor. De åker buss och där möter de en rad 
jobbiga farbröder: den sure chauffören, gubben med matkassarna och 
så en efterhängsen typ som visar sig vara granne i huset där den lilla 
flickan bor. Han hänger sig envist kvar vid mormodern och den lilla 
flickan hela vägen hem. 

Mamman och pappan är hemma. Två kompisar till mamman är också 
där. Mammans väninna dricker vin och deklamerar Pär Lagerkvists dikt 
Ångest är min arvedel. Föräldrarna ska gå på bio och mormor ska vara 
barnvakt. Den lilla flickan protesterar eftersom de skulle förbereda hen-
nes kalas. Men mamman och pappan går ändå och lämnar mormodern 
och den lilla flickan i lägenheten. 

Lagom till läggdags dyker den efterhängsne grannen upp igen. För-
äldrarna kommer tillbaka. De grälade så att de kom för sent till filmen.  
Men istället för att förbereda för kalaset får den lilla flickan öppna sina 
födelsedagspaket. Hon säger nu att hon vill att alla ska komma, ”för an-

nars blir det orättvist.” På natten drömmer hon igen och alla som hon 
har träffat under dagen är med och firar hennes födelsedag i ett stort, 
färggrant musikalnummer.

”Man får göra som man vill” 
Marie-Louise Ekman (1944) växte upp under rekordåren, de år då 
Sverige klev fram som det moderna välfärdssamhället där alla med-
borgare förväntades ta sin plats och delta utan att nämnvärt sticka ut 
eller kräva en särskild rätt att uttrycka sig. Familjen var medelklass 
och bodde i Stockholm. Pappan var reklamman och jobbade mest hela 
tiden. Dessutom var han en kvinnokarl och alkoholist. Mamman var 
hemmafru. Marie-Louise blev familjens rebell och vägrade inordna sig 
i de roller eller mönster som erbjöds. Pappan ville gärna att hon skulle 
fortsätta på hans konstnärsbana men hon ville hitta sin egen väg. 

När föräldrarna till slut skilde sig hade Ekman hittat en egen 
identitet som konstnär. Hon hade stor draghälp av den kreativitet och 
frihetsanda som fanns på 1960-talet och hade slagit ut i full blom när 
hon var redo att äntra scenen som konstnär. Ekman fann sig snabbt i 
de nya ideal som den unga generationen ville kämpa för:

- Rätten till den egna kroppen.
- Frihet från könsmaktsordningen, klassamhället, patriarkatet, kon-
sumtionssamhället och förmyndarsamhället.
- Friheten att uttrycka sig och skapa sin egen identitet, oberoende 
av sådant som präglat föräldragenerationen som plikt, skam och 
tradition.
- En gränsöverskridande lekfullhet och experimentlusta där allt är 
tillåtet och ingenting är heligt. 

Här kan man fråga sig vad vår egen tids konstnärer/ filmare/ för-
fattare har för politisk agenda? Det kanske snarare är en fråga direkt 
till dig som är lärare – för att hitta en samtida konstnär att jämföra 
med. Ett tips är Suzanne Osten och hennes konstnärskap som filmare, 
regissör och barnfilmsambassadör. Hennes senaste film heter Flickan, 
mamman och demonerna (2016) som bygger både på egna upplevelser 
från barndomen, precis som Marie-Louise Ekmans Barnförbjudet. 
Ostens film har också en liten flicka i huvudrollen och utspelar sig i en 
lägenhet där dröm, fantasi och verklighet glider in i varandra.

Barnboksförfattaren Pija Lindenbaum bjuder på ett annat jämförel-
sematerial. Hennes bok Siv sover vilse blev också film under 2016 i 
regi av Catti Edfeldt och Lena Hanno Clyne. Siv sover vilse har flera 
beröringspunkter med både Ostens och Ekmans filmer, inte minst i 
flickan som är huvudperson och de fantasivärldar som uppstår i en 
vanlig lägenhet.

Vad är det för ideal eller mänskliga rättigheter som förs på tal i Os-
tens och Lindenbaums fantasivärldar? Är de samma som de fyra ovan 
– eller några helt annorlunda?

Idag, efter en lång karriär, har Marie-Louise Ekman blivit en ikon 
som både representerar en ovanligt spännande epok och är en förebild 
för många yngre konstnärer och filmare. Utöver sin konst och sitt 
filmskapande har hon även varit både rektor för Konsthögskolan och 
chef för Dramaten. 

”Man får göra som man vill” är den lilla flickans återkommande 
replik i Marie-Louise Ekmans första egna film, kortfilmen Mamma, 
pappa, barn, som hon gjorde 1977 och som på många sätt är en för-
övning till Barnförbjudet. Repliken kan också ses som ett motto som 
Marie-Louise Ekman tycks ha följt själv hela sitt liv . 

• Vad får man göra i ett klassrum? Och vad äfår man inte göra?

• Vad får man göra på väg till skolan, på gatan, på bussen? Och vad 
får man inte göra?

• Vad är tillåtet att göra hemma? Och inte tillåtet?
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• Finns det olika saker som är förbjudna för barn och vuxna? Ge ex-
empel och förklara varför.

• Varför måste vissa saker vara förbjudna? 

• Ta till exempel det här med att svära: Vilka är det som svär i filmen? 
Varför ska man inte svära? Är det förbjudet att svära?

• Och hur är det med barnkalas och inbjudningar: Får man göra som 
flickan i filmen och öppet tala om vilka hon tänker bjuda på sitt kalas 
och vilka hon inte tänker bjuda? Hur gör ni på er skola/ förskola?
• Är rättighet och rättvisa samma sak? 

• Tänk ut exempel på andra saker som är tillåtna men kanske inte 
rättvisa. 

Konsten att provocera
Barnförbjudet är en provocerande titel på en barnfilm. Men vad betyder 
det egentligen att något är barnförbjudet?
I filmsammanhang har det en mycket tydlig betydelse och filmtiteln 
kopplar också till en mycket lång tradition i svensk film. Sverige var 
faktiskt ett av de första länderna i världen som inrättade filmcensur. 
Det skedde 1911 och Statens biografbyrå som myndigheten döptes till 
hade till uppgift att skydda barn från filmens våld och osedlighet, främst 
genom att sätta åldersgränser på biografvisad film. Den svenska film-
censuren genomgick många förvandlingar och blev nästan 100 år (den 
lades ner 2010). Men uppdraget att sätta åldersgränser på biofilm finns 
kvar än idag och sköts numera av Medierådet.  

Att en film är barnförbjuden betyder som bekant att en film inte får 
ses av barn under 15 år. Det brukar bero på att innehållet i filmen anses 
vara för våldsamt för barn. Men varför gav Marie-Louise Ekman denna 
titel till sin film? Vad finns det i hennes film som kan upplevas som 
barnförbjudet, provocerande eller stötande?

Den lilla flickan blir hämtad på dagis av sin mormor, men på 1970-
talet fanns det många barn som fick klara sig själva när de inte gick i 
skolan och deras föräldrar jobbade. Dessa barn kallades nyckelbarn – 
ett begrepp som fick många att gå i taket på den här tiden. Om dessa 
nyckelbarn fanns det också en hel del berättelser, inte minst bland de 
nyskapande tv-program som gjordes för barn på 70-talet. Men den lilla 

flickan i Barnförbjudet är knappast något nyckelbarn.
Den lilla flickan har föräldrar som inte är särskilt uppmärksamma på 

henne och ett hem som är ganska stökigt och kan beskrivas som bohe-
miskt. Men hon blir inte utsatt för någon fara och det händer inte något 
hemskt. I Ekmans film finns varken någon hotfull diskbänksrealism 
eller tårdrypande berättelse om utsatta barn i Charles Dickens anda.  

• Är det synd om flickan? Varför då? Eller varför inte? 

• Hur är det med de andra barnen på dagis: Vem är det synd om?

•  De vuxna klagar hela tiden i filmen över olika saker. Hur tycker ni 
att de har det? Är det synd om dem?

När barnet blir rebell
Flickan i filmen rör sig mellan några väldigt vardagliga miljöer: hem-
met, gatan, dagiset, bussen. Den som ansvarar för en films miljöer – hur 
det ser ut i bild – är scenografen. Scenografen till den här filmen är 
konstnären Carl Johan De Geer som Marie-Louise Ekman har samarbe-
tat med många gånger – och även varit gift med.  

Hur ser det ut hemma hos flickan? Det är bohemiskt och ostädat – det 
påminner ganska mycket mer om en konstnärsateljé än ett hem – med 
plasten som hänger från någon ofärdig reparation eller ombyggnad, 
möbler och vinflaskor som ligger utspridda lite hur som helst. Det finns 
ingen ordning och reda – något som säkert var avsett som en provoka-
tion gentemot samtiden biopublik.

Marie-Louise Ekman har själv sagt att hon avskydde Astrid 
Lindgrens barndomsidyller. Ändå finns det paralleller mellan hennes 
egna barndomsvärldar och Lindgrens: Jämför hur flickan i Barnför-
bjudet har det hemma med förslagsvis barnen i Bullerbyn, Madicken, 
Tommy och Annika och Pippi Långstrump. Var skulle du själv helst 
vilja bo?

I Barnförbjudet spelar även kläder och kostymer stor roll. Kläderna är 
skapade av konstnären Kristina Elander som har samarbetat med både 
Marie-Louise Ekman och Carl Johan De Geer på ett flertal filmer och 
tv-serier. Många av hennes kostymer och kläder till Barnförbjudet är 
väldigt fantasifulla, som till exempel mammans genomskinliga klänning 
med stora röda bollar på. Kläder, smink och frisyrer är också avgjort 
glamorösa – vilket är intressant med tanke på den tid filmen kom till i. 
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I slutet av 1970-talet hade ju både feminismen och en stark vänster-
våg slagit igenom och påverkat bland annat de sätt vi klädde oss och 
såg ut: I Sverige klädde vi oss plötsligt mer avslappnat och bekvämare 
än tidigare och flickor och pojkar kunde ha samma sorts kläder eller 
frisyrer.  Men i Barnförbjudet är klädkoden en annan: Se till exempel 
på flickans mormor som har högklackade skor och är långt ifrån bilden 
av en bullbakande mormor. (Hon spelas för övrigt av Annalisa Ericson 
som var stor filmstjärna och musicalartist på 1940- och 50-talet.)

När Barnförbjudet gjordes ansågs det ännu chockerande att ha långt 
hår (som Beatles) och när man gick på släktmiddag eller på teatern 
skulle man vara finklädd vilket innebar välstrukna blusar och skjortor, 
slips för killarna, pressveck på byxorna och kjol eller klänning och 
lackskor för tjejerna. De som gjorde uppror mot klädkonventionerna har 
kallats för raggare, mods, hippies, punkare, emos, hipsters – ord som 
väckte fasa hos vissa och beundran hos andra. 

• På vilka sätt kan man vara en rebell genom sättet att klä sig eller ha 
håret?

• Ta exempel från andra filmer eller böcker ni har sett eller läst. Finns 
det andra sätt att vara rebell på än kläder, smink och frisyrer?

• Finns det några rebeller i Barnförbjudet? Hur ser de ut?

• Hur står det till idag? Idag kan man väl ha glitterklänning på dagis 
– om man vill? Killar får väl ha smink och smycken om de vill – och 
vara Lucia också? 

• Får man klä sig och se ut precis som man vill?

•  Hur tycker ni att flickan har det i filmen? Gör det något att det inte 
är städat eller känns det som något hon inte tycker om att vara i? 

De barnsliga vuxna
I Barnförbjudet tycks allt och alla vara i ständig konflikt och skava mot 
varandra. Mamman och pappan bråkar. Barnen på dagis är elaka mot 
varandra. Personalen bryr sig inte och ingen verkar egentligen lyssna på 
någon.

Kan det som ”är barnförbjudet” handla om hur vuxna uppträder och 
beter sig? I filmen får vi se vuxna som både klär av och på sig, går på 
toaletten, rakar sig och dricker vin. Dessutom grälar de ohämmat och 
beter sig – ja, som förvuxna barn.

Barnförbjudet har blivit en modern klassiker och en film som många 
vill se idag. Men det var ingen framgång på biograferna, när den visa-
des premiäråret 1979. Ändå var 1979 ett fantastiskt år för den svenska 
barnfilmen då en god portion av årets 19 långfilmer på bio hade ett barn 
i huvudrollen eller ett tydligt barnfokus. Samma år kunde man se An-
ders Grönros Den åttonde dagen, Ingegerd Hellners Stortjuven, Göran 
Graffmans Du är inte klok Madicken och Karsten Wedels Jag är Maria.   

Elisabeth Sörensons ord om filmen är träffande än idag. Hon var 
filmkritiker i Svenska Dagbladet och hennes filmrecension av Barn-
förbjudet sammanfattade väl de förväntningar och kanske även den 
besvikelse som infann sig hos många, då Marie-Louise Ekmans första 
långfilm hade premiär: ”Man gör nog klokt i att lämna alla sina gamla 
standardkrav på film hemma, för det är klart att det mest är en sprakan-
de utställning med rörliga bilder och att det egentligen ”bara” rör sig 
om ett barn som blir avlurat kvällen då det stora födelsekalaset skulle 
förberedas. Men nog är det skönt att det finns några som vågar vända 
upp och ned på begreppen.”

Knappt tio år senare, skriver Margareta Norlin så här i sin essä om 
den svenska barnfilmen i Svensk Filmografi (1988): ”De Geer Ber-
genstråhles filmer är av den kalibern att ena halvan av publiken skrattar 
och gråter – medan andra halvan nästan kvävs av raseri och kräver 
pengarna tillbaka. Är detta verkligen barnfilm? stormar kritikerna. Inte 

desto mindre hyrs filmerna ut år efter år, och barnen ser dem vanligen 
med iskall distans. De frossar i det visuella överdådet, knappt en detalj 
undgår dem. Att vuxna karikeras uppfattar de inte ens; bara mot barnens 
självsvåld protesterar de.”

Ett par decennier senare är Barnförbjudet en självklar kandidat till 
Svenska Filminstitutets digitalisering av svenska filmklassiker och 
Malena Janson beskriver filmen som en av 1970-talets stora kritiker av 
kärnfamiljen, ”där köns- och generationsroller gestaltas med stor och 
svart humor.”

• Titta på Ingrid Vang Nymans fina illustrationer till Pippi 
Långstrump-böckerna. Hur ser det ut hemma hos Tommy och Annika? 
Hur ser det ut hemma hos Pippi Långstrump? 

• Titta på stillbilder ur Barnförbjudet och jämför med bilderna i Pip-
pi-böckerna.

•  Prata om färgen rosa. Vad står den för? Varför syns den så mycket i 
filmen? 

• Titta på andra bilder av Marie-Louise Ekman. Och tänk på till exem-
pel hur hon tycker om att ha det på jobbet: När Marie-Louise Ekman 
blev chef för Dramaten såg hon till att alla stolar i hennes chefsrum 
kläddes om i rosa. Varför tror ni att Marie-Louise Ekman gillar rosa? 

När barnfilmen blir musikal
När Barnförbjudet visades på bio i slutet av 1970-talet befann sig den 
svenska barnfilmen i en oerhört kreativ period som av många har be-
skrivits som en regelrätt guldålder. Då fanns varken video eller internet 
men dåtidens barn hade ett fantastiskt utbud av filmer och tv-program 
som riktade sig till dem, handlade om dem och tilltalade dem: Det var 
inre bara Olle Hellboms filmatiseringar av Astrid Lindgrens barnböcker, 
som alla barn som växte upp i Sverige på 1960- och 70-talet har berörts 
av. Det var också en strid ström av tv-program producerade för barn, 
både svenska och utländska, med sagolika och underbara figurer som 
Televinken, Drutten och Krokodilen, Skrot-Nisse, Dunderklumpen … 
Och så fanns naturligtvis Walt Disney och den hett efterlängtade teckna-
de julfilmen, som fick draghjälp och skicklig indirekt reklam av Kalles 
julafton. Den efterhängsne grannen säger något vid ett tillfälle som är 
ganska roligt, sett med vår tids perspektiv: ”Det kan inte vara lätt idag 
att vara ung när det finns så mycket av välja på.” 

Repliken kan uppfattas som ett skämt. Men den som minns hur det 
var att vara barn förr, minns särskilt hur ofta man blev tillsagd att vänta, 
att man måste vänta och ge sig till tåls. Man fick lära sig att längta till 
nästa avsnitt av Tintin, julkalendern eller Beppes godnattstund – och så 
naturligtvis julafton och födelsedagsfirandet.

Idag sägs vi leva i en tid då alla behov och önskningar kan tillfreds-
ställas mer eller mindre direkt, med hjälp av ett knapptryck på en dator 
eller en mobiltelefon – i varje fall i vårt privilegierade hörn av världen. 

• Är det så? Får alla barn i Sverige idag ett överdådigt födelsedagska-
las med tårta och massor av presenter?

• Vad väntar ni på idag? Vad längtar ni efter?

Marie-Louise Ekmans långfilmsdebut Barnförbjudet kom alltså till mitt 
i denna underbara epok i svensk barnfilmhistoria. Vad hon dessutom 
bjöd på var en visuell värld som liknade ingen annan – eller?

I både Disney-filmerna och Hollywood-musikalerna förekom fantasi-
fulla inslag av sång och dans som bröt in i de mest till synes vardagliga 
miljöer: Judy Garland var den enkla bondflickan som lämnade sitt gråa 
hemland Kansas för det färggranna sagolandet Oz. Ofta förekom också 
drömsekvenser där man kunde tänja lite mer på gränserna och leka med 
filmtricks.
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Barnförbjudet påminner mycket om Oz, eller på amerikanska musi-
kaler i sprakande technicolor – den färgtekniken som fick de amerikan-
ska musikalerna att se ut som ett överdåd av grällt färgade cupcakes, 
krokaner och prinsesstårtor. 

Barnförbjudet innehåller en hel del musik och börjar och slutar med 
ett praktfullt musikalnummer. Men valet av musik är ganska bisarrt: 
Marie-Louise Ekmans barnmusikal består av operett- och revymusik 
från 1900-talets första decennier, alltså långt före Ekmans födelse. 
Barnförbjudet inleds till exempel med sången ”Du är min hela värld” 
ur operetten Leendets land av Franz Lehár som sjungs av pappan (Rolf 
Skoglund). Den melodin var säkert välbekant för den äldre publiken 
som gick och såg Barnförbjudet – men knappast för den yngre. 

Senare i filmen hör man vid ett flertal tillfällen musik som också var 
mycket populär förr i tiden: militär blåsorkester och marschmusik. Och 
så avslutas filmen med ett regelrätt potpurri av gamla örhängen och 
revynummer, under flickans barnkalasdröm. 

• Spela upp några av låtarna från filmen i klassrummet och låt eleverna 
rita vad de vill till. Vad väcker ett gammalt örhänge som ”Du är min 
hela värld” för bilder och idéer och barn idag?

• Lyssna på sången med svensk text, förslagsvis med den världsbe-
römde svenske tenoren Jussi Björling. Finns på youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=WFGNPgi5ckU

När konstnärer gör film
Barnförbjudet var Marie-Louise Ekmans debutfilm som långfilmsregis-
sör. Hon hade dessförinnan skrivit manus och spelat huvudrollen i Jo-
han Bergenstråhles Hallo Baby (1976) och gjort den uppmärksammade 
kortfilmen Mamma, pappa, barn (1977) som kan ses som en förövning 
till långfilmsdebuten. Hon har hittills gjort tretton filmer, alla efter egna 
manus och många i samarbete med skådespelaren och livskamraten 
Gösta Ekman. Hennes sista film till dags dato är Asta Nilssons sällskap 
(2005). 

Både i sin konst och i sina filmer gestaltar Ekman ganska privata, 
och ofta självbiografiska världar. Hon har aldrig riktigt sällat sig till den 
feministiska vågen och hon kan heller inte beskrivas som en vänstervri-
den konstnär eller filmare – alltså tillhörde hon knappast någon av de 
två mycket inflytelserika vågor som flöt genom det svenska kulturkli-
matet när Ekman var ung. Ändå återvände hon ofta, ibland lite maniskt, 
till flickrummet, och den ”lilla” världen som de kvinnliga sfärerna så 
fördomsfullt kunde beskrivas. Barnförbjudet bjöd också på något som 
upplevdes som väldigt nytt när filmen kom ut: en berättelse med en liten 
flicka i huvudrollen, berättat helt och hållet ur hennes perspektiv. 

• Vem är filmens huvudperson?

• Hur vet man det?

• Välj en scen i filmen och berätta vad som händer. Ta till exempel 
scenen när barnen blir hämtade på dagis. Byt sedan perspektiv och 
berätta samma scen ur till exempel dagispersonalens perspektiv. Hur 
blir berättelsen då?

• I vilken sorts berättelser brukar flickor vara huvudpersonen? Varför 
är det så?

• Vad tror ni hade hänt i Barnförbjudet om huvudpersonen hade varit 
en pojke?

Marie-Louise Ekman har haft ett enormt inflytande på svensk konst och 
filmliv sedan 1970-talet och framåt. Med sin frispråkighet och frigjord-
het, både som konstnär och offentlig person, har hon varit och är en stor 
inspiration, inte minst för alla de andra skapande kvinnorna i hennes 

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

efterföljd. 
Marie-Louise Ekman som filmare har en stil som man lätt känner 

igen: Det är färggrant, mycket rosa, allt är filmat i studio där varje detalj 
är minutiöst uttänkt. Scenografin – den miljö som syns i bilden – för 
tankarna både till teaterns avgränsade scenutrymme och till barnkam-
marens dockskåp. Det som skildras är en ganska liten och intim värld. I 
Ekmans filmer rör sig kameran sällan eller aldrig och publiken, vi, intar 
ungefär samma roll som på en teater, med helbilder där vi överblickar 
”scenen”. Mycket sällan bjuder hon på en närbild, en åkning eller en 
panorering eller något annat mer filmtypiskt filmgrepp. 

I ett K-Special om Marie-Louise Ekman, får vi följa Ekman i hennes 
vardagliga arbete i sin ateljé där hon delar med sig av sina tankar, idéer 
och erfarenheter. Hon berättar att hon funnit sig i att hon ständigt åter-
vänder och återanvänder till barndomens motivvärld som handlar om 
hennes egen bakgrund och den familj som hon vuxit upp i. Hon berättar 
också att hon gärna återvänder till sina egna målningar tillsammans med 
sina barnbarn, Rebecka och Johan, hennes ”muser”. 

• Fundera på hur en konstnär kommer på vad hen ska göra konst av. 
Är det viktigt med inspiration? Är det viktigt att göra om samma sak 
om och om igen? Vad skulle du vilja måla? Fundera på en person, en 
plats och en färg.

• Fundera över begreppet musa. Vad är en musa? Vad gör en musa? 

• Hur bryter Marie-Louise Ekman mot hur man vanligtvis betraktar 
”musan”? Hur märks det i hennes film Barnförbjudet?

I en scen i K-Specialen sitter Marie-Louise Ekman och julpysslar med 
sina barnbarn. Ett av barnbarnen säger:
”Du älskar ju bajskorvar.”
Marie-Louise svarar:
”Ja, jag älskar bajskorvar.”

• Gör Marie-Louises pyssel: Knåda rumpor och bajskorvar i marsipan. 
Rumporna kan vara ”marsipanfärgade” eller svagt rosafärgade. Blanda 
blå, gul och röd karamellfärg för att få brunt till bajskorvarna. 

• Jämför gärna Marie-Louise Ekmans inställning till bajs med Bajsbo-
ken – Pernilla Stalfelts barnbok från 1997 som blev en animerad film i 
regi av Linda Hambäck under titeln Bajsfilmen (2016).

Bild:  Filminstitutets bildarkiv



  

  Tips på fördjupning

Böcker 
Bajsboken av (Pernilla Stalfelt, 1997)

Med stora ögon, red. Ida Zerenuth, Köpenhamn. Antologin med bland andra 
Margareta Norlins essäer om 1970-talets barnfilm. Norlin var chef för 
Svenska Filminstitutets barnavdelning 1975-1985 och senare också barn-
filmskonsulent. Även publicerad i Svensk Filmografi del 7. 

När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen (Malena Janson, Karneval 
förlag Stockholm 2014). Boken handlar om 1970-talets barntv men berättar 
också om bakgrunden och det sammanhang som Marie Louise Ekmans 
Barnförbjudet föddes i. Se särskilt sid. 212-215 under rubriken ”Den utvid-
gade familjen”.

Marie-Louise Ekmans två liv, biografi av Klas Gustafson, Leopard förlag 
2015.

Konst
Ett representativt urval av Marie-Louise Ekmans konst finns på Bukowskis 
hemsida. Där finns också en fin artikel av Jan Ekman (ingen släkting) om 
Marie-Louise Ekmans konstnärskap och om två av hennes mest berömda 
målningar, Livet och döden (1971) och Striptease (1973):
bukowskis.com

17/6 -17/9 2017 separatutställning om Marie-Louise Ekman på Moderna 
Museet i Stockholm. 

Länkar
Läs mer om Marie-Louise Ekman som filmare på Nordic Women in Film: 
www.nordicwomeninfilm.com

När Marie-Louise Ekman fyllde 70 år intervjuades hon i DN och berättar 
där bland annat om vad färgen rosa betyder för henne:
www.dn.se/kultur-noje/marie-louise-ekman-det-vuxna-livet-ar-sa-impotent

TV-program
Ett mycket sevärt K-Special från 2016, Marie-Louise Ekmans utflykter i 
regi av Anneli Kustfält, finns på SVT Play fram till 5 juli 2017: 
svtplay.se/video/11740978/k-special-marie-louise-ekmans-utflykter

Filmer
Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld (Linda Hambäck, 2016)

Bombay Dreams (Lena Koppel, 2004) och Förortsungar (Ylva Gustavsson 
och Catti Edfeldt, 2006)
Två exempel på andra svenska barnfilmsmusikaler som också har flickor i 
huvudrollerna och utspelar sig i speciella miljöer.

Läs gärna också filmhandledningen till Mamma, pappa, barn av Kaly 
Halkawt och Malena Janson (2014).

  

  Produktionsuppgifter

Sverige 1979
Regi: Marie-Louise De Geer Bergenstråhle (numera Marie-Louise Ekman)
Producent: Anna-Lena Wibom
Manus: Marie-Louise De Geer Bergenstråhle (numera Marie-Louise Ekman)
Foto: Lars Svanberg
Scenografi: Carl Johan de Geer
Kläder: Kristina Elander
Musik: Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Johann Heinrich Walch, Viktor 
Widquist, Per Berg, Charles Voss, Wilhelm Harteveld och Leo Friman
Koreografi: Lisbeth Zachrisson, Mats Ek
Klippning: Kalle Boman

I rollerna:
Flickan: Ann Smith
Mamman: Bibi Andersson
Pappan: Rolf Skoglund
Mormor: Annalisa Ericson
Grannen: Michael Segerström
Mammans väninna: Grynet Molvig
Mamman i gult: Malin Ek
Mannen på bussen: Sune Mangs
Den ledsna pappan på dagis: Fred Åkerström
Den pigge ynglingen: Kal P Dal (Karl Ljunggren)
Busschauffören: Krister Henriksson
Dagisfröken: Johannes Brost
Dagisfröken: Claire Wikholm

Tekniska uppgifter:
Längd: 82 min
Censur: Barntillåten
Svensk premiär: 1979-11-24
Distribution: Svenska Filminstitutet

Redaktion 
Text: Mikaela Kindblom
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, mars 2017 

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
filminstitutet.se/boka-skolbio kan du lära dig mer om hur du 
hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.
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