
Bill och hemliga Bolla
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En filmhandledning från Svenska Filminstitutet

Rek för förskolan - åk 3
En osentimental berättelse om en familjs sorgearbete, då babyn Bolla visar sig utvecklas i ovanligt långsam 
takt baserad på Gunilla Bergströms bilderbok. Hon är helt enkelt ”ett barn som tänker kort”. Det blir många 
ledsna dagar för Bill och hans föräldrar. Ända tills Bill inser att det ledsna inte alls delas av Bolla. Så, med 
vilken måttstock värderar vi människor och människoliv?



Filmen och läroplanen
Ett gemensamt mål för både förskolan och grundskolan är att varje barn 
och elev respekterar andra människors egenvärde och att de kan leva 
sig in i och förstå andra människors situation. Bill och hemliga Bolla är 
utmärkt i det sammanhanget. 

Förskolan (Lpfö 98)
Samtal utifrån filmens problematik kan bidra till att förskolebarnen ut-
vecklar sin empatiska förmåga. Detsamma gäller insikten om människ-
ors lika värde, vilket är ett av förskolans mål och grundläggande värden.

Skapande och kommunicerande med hjälp av olika uttrycksformer 
utgör enligt läroplanen både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande. Genom eget skapande utifrån 
filmen kan intresset för bilder, texter och olika medier utvecklas. Det 
innefattar också förmågan att använda sig av, tolka och samtala om 
dem.

Målet att utveckla ett nyanserat talspråk och förmågan att leka med 
ord stimuleras utifrån filmen genom egna rim-berättelser men också 
samtal om själva berättelsen.

Förskoleklass och åk 1-3 (Lgr11)
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och 
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kurs-
planer som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del 
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra 
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. För åk 1-3 är det 
främst ämnena svenska, samhällskunskap och bild som kan kopplas till 
filmen. Uppgifterna i handledningen till Bill och hemliga Bolla fungerar 
även för förskoleklassen.

Genom samtal om filmen utvecklas elevernas förmåga att formulera 
sig och kommunicera. Skrivandet, och förståelsen att anpassa språket 
efter olika sammanhang och mottagare stimuleras genom egna rim-be-
rättelser men också insikt om hur manusförfattaren använt språket för 
att skildra det vardagliga.

Förmåga till eget skapande ska eleverna tillägna sig för att få uppleva 
olika uttryck för kunskaper. Dramatisering av känslor är ett sätt, medan 
skapande i bild och text ger förståelse för berättande texters budskap, 
uppbyggnad och innehåll.

I samhällskunskap ska eleverna ta del av skildringar av livet i barn-
litteratur, sånger och filmer. Genom samtal om filmens innehåll ges inte 
bara en bild av ett inte så ofta beskrivet familjeliv, det ger också möj-
lighet till att diskutera etiska frågor grundade på skolans grundläggande 
demokratiska värderingar. 

Handling
Bill ska bli storebror och familjen väntar otåligt på att babyn ska födas. 
När hon så äntligen kommer är glädjen stor. Släkt och vänner kommer 
på besök, beundrar och lyckönskar. Bill är stolt över sin lillasyster, 
familjens nya medelpunkt. Men så småningom väcks insikten om att 
hon, den efterlängtade, inte är som andra. Att hon är en annorlunda 
sort, en som lever i sin egen värld, obekymrad om det mesta. En ström 
av experter försöker förstå vad som fattas, varför hon inte är som hon 
förväntas vara. Det blir många hopplöst ledsna dagar för familjen. Ända 
tills Bill en dag inser att det ledsna inte alls delas av Bolla. Nej, hon 
skrattar, sjunger och pysslar lyckligt med sitt. Att hon är ett barn som 
tänker kort är ingen sorg för henne. Och, som filmen avslutningsvis 
konstaterar, ”om ledsamt eller lycka – välj själv vad du vill tycka.”

Filmens delar och sorgens faser
Filmen följer en välkänd dramaturgi, vilket gör berättelsen tydlig. I 
filmens anslag presenteras vi för lilla Bolla på hennes upptäcktsfärd 
hemma hos familjen. Hennes fokus är vare sig leksaker eller storebror. 
Att riva sönder papper däremot föder saliga skratt. Hennes glada kvitt-
rande ljud förstärks av Georg Riedels musik och bakgrundsfärgens gula, 
varma ton.

I nästa steg, presentationen, ges en återblick på familjens lycka då 
hon föddes. Men, avslöjar Björn Gustafsons berättarröst, ”inte anade de 
då vilken sorg de skulle få”. Det är dock bara vi i publiken som ännu är 
medvetna om filmens huvudkonflikt. Familjen är fortfarande kvar i sin 
rusiga glädje, övertygade om att allt är som det ska. 

Konflikten trappas upp. Bolla utvecklas inte som andra. ”Babyn har 
en hemlighet”, får vi veta. Också familjen börjar ana att något är fel. Att 
lista ut vad hemligheten innebär är däremot inte lätt. ”Vad är det då vi 
inte kan förstå?”, frågar de uppgivet.

Sedan kommer de i långa banor, experterna. Men så många besked 
kan de inte ge. Ovissheten tär och sorgen isolerar, av familjeharmonin 
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finns inte mycket kvar. Så når då slutligen konflikten sin kulmen, då 
läkaren berättar att ”Bolla är sin egen sort, hon är ett barn som tänker 
kort.” 

Men det är inte bara filmdramaturgi som består av olika delar. Också 
ett sorgearbete brukar ha sina faser. De är tydligt och osentimentalt 
skildrade i Bill och hemliga Bolla. Den första reaktionen, chockfasen, 
sammanfaller med filmens klimax då läkaren avslöjar Bollas hemlighet. 
”Nej å nej, kom inte å säg att vår egen Bolla” är familjens förtvivlade 
svar. Men efter denna första omvälvande känsla följer reaktionsfasen då 
man är helt upptagen av sin sorg. ”Stackars lilla, tänk så illa”, beklagar 
man. En ödsligt blå bakgrundsfärg betonar deras känslor. Också denna 
fas antar så småningom ny form och övergår i bearbetningsfasen, där 
man försöker få ett begripligt sammanhang i livet. ”Länge var vi ledsna 
för detta alla tre”, berättar Bill. Ända tills han inser att Bolla själv är 
glad och inte alls sörjer. Då har de nått nyorienteringsfasen, där varda-
gen börjar komma åter. Livet blir inte som förut men man hittar sätt att 
leva med de erfarenheter man fått. 

• Rita det i filmen som du kommer bäst ihåg. Fundera på vilken färg 
du tycker passar bra om du vill visa figurernas känslor i din bild. Finns 
det någon färg som du tycker är ”glad”? Eller ”ledsen”? Måla din bild 
i den färg som du bestämt. Sätt sedan upp allas bilder i den ordning 
som de kom i filmen. Låna boken om Bill och Bolla och läs den. 
Jämför sedan era bilder med de som Gunilla Bergström gjort i boken. 
Finns det likheter? Finns det skillnader?

• För Bill och hans föräldrar var det ett tag mest bara sorgligt med 
hemliga Bolla. ”Vi trodde vi grät för Bolla som var fel, men kanske 
vi grät mest för egen del”, sägs det i filmen. Fundera i mindre grupper 
varför de var så väldigt ledsna? Vad skulle ni ha sagt till dem när de 
grät som mest, för att trösta dem? Har ni något knep som brukar hjälpa 
om ni vill göra någon ledsen mer glad? Skriv upp era knep på post-it-
lappar, eller be en vuxen om hjälp att skriva. Sätt upp allas lappar på 
ett ställe och gå igenom dem tillsammans. Finns det sätt att trösta på 
som ni inte tänkt på förut? Eller har ni funderat på samma sak allesam-
mans?

• Ofta kan man se om en person är glad eller ledsen eller arg, utan att 
hen berättar det. Kan ni visa med kroppen hur det känns när man har 
de känslorna? Hur rör man sig när man är arg? Eller väldigt lycklig? 
Eller rädd? Visa varandra och gissa vilken känsla kompisen har.

• Varför gråter man egentligen? Kan man bestämma om man ska gråta 
eller inte? Tror ni att det är bra att gråta? Varför tror ni så? Hur känns 
det i kroppen när man har gråtit? Gråter man bara för sådant som är 
sorgligt? 

• När Gunilla Bergström skrev böckerna om Bill och Bolla ville hon 
att det skulle vara ”raka puckar” Med det menar hon att hon inte ville 
ha en ordrik bok. Istället ville hon utan krusiduller säga som det var 
att få ett annorlunda barn. Därför bestämde hon att hon skulle skriva 
böckerna på rim. Filmens manus är förstås skrivet på samma sätt.
Kan ni tillsammans två och två också skriva en berättelse på rim? 
Som förslag kan ni utgå från något som ni tycker känns viktigt att 
berätta med ”raka puckar”. Något ni tycker om, något ni blir arga över, 
något ni vill att vuxna ska lyssna till – eller något helt annat. Ni själva 
bestämmer vad er rim-berättelse ska handla om! Det är viktigt att ni 
har en tydlig inledning, ett händelseförlopp och avslutning. Då blir 
det lättare för den som hör berättelsen att förstå. När ni rimmat klart 
skriver ni texten på dator – eller om en vuxen hjälper till. Tänk på 
att använda stor bokstav, punkt och komma där det ska vara det. Gör 
sedan en illustration till er text. Klipp ut bilder ur tidningar och klistra 
dem som ett collage på ett större pappersark.

Hemliga Bolla
Gunilla Bergström som skrivit böckerna om Bill och Bolla, och som 
även är filmens manusförfattare, har i intervjuer sagt att hon tidigt 
bestämde sig för att aldrig blanda in sitt privatliv i de böcker hon skrev. 
Idéerna till Alfons-böckerna får hon från annat håll. Men när så lilla 
Boel föddes, förebilden till Bolla, upptäckte hon att det inte fanns 
böcker om barn med funktionsvariation. Så kom boken till, som stöd för 
syskon till barn som på något sätt avviker, men också som egen terapi. 
För, som det formuleras i filmen, ” En som tänker kort är en som brukar 
räknas bort.” Som förälder är den tanken ett smärtsamt framtidsscena-
rio.

Känslan av sorg begränsas förstås inte bara till föräldrar till barn som 
tänker ”kort”. I en omfattande undersökning från Trygg-Hansa och 
riksförbundet Attention säger hela 87 procent av föräldrarna till barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD, 
Aspergers syndrom, autism) att de ofta eller ständigt oroar sig för hur 
deras barns liv kommer att bli. 

En del vänder sig mot begreppet funktionsnedsättning och föresprå-
kar istället funktionsvariation. Utifrån en normkritisk grund menar man 
att många av de normer som finns i samhället handlar om att en person 

Bild: Folkets Bio



ska vara på ett visst sätt. Detta inkluderar också vilken funktion våra 
kroppar ska ha. Genom att ifrågasätta denna sociala konstruktion vill 
man istället lyfta fram att det finns en massa olika variationer på hur en 
människa kan fungera.  En funktionsvariation är alltså något som alla 
människor har. En funktionsnedsättning däremot är något som vissa 
människor har och andra inte.

• Filmen heter ju Bill och hemliga Bolla. Varför tror ni den heter så? 
Vad är egentligen en hemlighet? När ni tänker på en hemlighet, tänker 
ni då att det är något roligt eller att det är något sorgligt? Kan ni ge ett 
exempel på en hemlighet som skulle kunna vara rolig? Är det en som 
man har ensam eller har man den tillsammans med någon annan? Kan 
ni ge ett exempel på en hemlighet som skulle kunna vara sorglig? 
Tror ni att man har den ensam eller delar man den med någon? 

• I slutet av filmen sägs ”Om ledsamt eller lycka – välj själv vad du 
vill tycka”. Så vad tycker ni om att Bolla är en flicka som är annor-
lunda? Som ”inte kan fatta, bara kvittra, tralla och skratta”. Är det 
ledsamt? Varför då i så fall? Eller kan det också vara lycka? Varför 
tycker ni så? Och vad tror ni Bolla tycker?

Gamla filmer och ny teknik
Bill och hemliga Bolla hade sin ursprungliga biopremiär 1984. Under 
många år återkom den på landets biografer, uppskattad av flera ge-
nerationers barn. Men kombinationen älskad film och analog teknik 
sätter sina trista spår. Raspiga bilder har sin begränsade charm, även 
om berättelserna fortfarande är pärlor. Där är Svenska Filminstitutets 
digitaliseringsprojekt en räddare i nöden. Åtminstone för de filmer som 
hinns med innan pengarna och projektet år 2019 är slut. 
Då beräknas ungefär 500 filmer av mer än 12 000 bevarade analoga 
svenska filmer vara digitaliserade. En av dessa är alltså Bill och hemli-
ga Bolla.

Uppdraget att digitalisera delar av vårt filmarv kommer från reger-

ingen. 2014 startade arbetet med att restaurera och digitalisera filmer 
som anses viktiga att bevara. Det handlar om att rädda dem medan tid 
är men också om att tillgängliggöra filmerna. För i dag, när den digitala 
tekniken är rådande, är det ytterst få biografer som kan visa analog film. 
Det innebär också att den utrustning som krävs för överföringen från 
analogt till digitalt blir alltmer sällsynt. Det brådskar alltså. Vilka filmer 
som passerar nålsögat beslutar ett redaktionsråd på Svenska Filminstitu-
tet om, men också filmbranschen beviljar en fastställd kvot. Just filmer 
för barn och unga tas det särskild hänsyn till när urvalet ska göras.

Att intresset för gamla barnfilmer i ny skrud är stort visar några av de 
andra som digitaliserats. Pelle Svanslös från 1981, Dunderklumpen från 
1974 och Resan till Melonia från 1989 tillhör de som efter digitalisering 
raskt blev de mest bokade av biograferna. Att Bill och hemliga Bolla 
också kommer att hamna i den ligan är ingen vild gissning. Filmens 
tema är fortfarande ovanligt i barnfilm. Frågeställningen däremot, om 
med vilken måttstock vi värderar människor, är alltid aktuell.
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Produktionsuppgifter

Sverige, 1984
Manus: Gunilla Bergström
Regi: Jan Gissberg
Producent: Lisbet Gabrielsson
Animation: Jan Gissberg och Lars Emanuelsson
Bakgrunder: Peter Gissberg
Foto: Lars Bång
Musik: Georg Riedel
Berättare: Björn Gustafson
Längd: 30 minuter
Åldersgräns: Barntillåten
Produktionsland: Sverige, Danmark, Norge, Finland
Restaurerades digitalt 2017

Redaktion
Text: Agneta Danielsson
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, maj 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.

  

  Tips på fördjupning

Böcker
Bergström, Gunilla: Stora boken om Bill & Bolla: … han är så klok och hon är 
stolla (Rabén & Sjögren, 2007) ISBN 9789129666502

Gorrod, Louise och Carver, Beccy: Min bror är annorlunda (2002)
En bok med bilder för de yngsta som beskriver med kort och lättförståelig text och 
roliga färgillustrationer hur det är att ha en liten bror med autism.
Boken har också ambitionen att förklara vad hans annorlunda beteende beror på. 
Beställ via: Riksföreningen Autism, www.autism.se

Rey, Margret: Pricken (Rabén & Sjögren, 1995) ISBN 9789129699388
Det var en gång nio små kaniner. Åtta av dem såg ut som alla andra i familjen, men 
den nionde... Den nionde var alldeles olik! Tänk om morfar inte kunde tycka om 
honom… Men när Pricken ger sig ut i stora världen upptäcker han att det finns fler 
som är olika!

TV och radio 
Jag funkar. Ett UR-program om hur det är leva med en funktionsvariation. Om att 
jobba eller studera om man har adhd, asperger eller tourettes?
http://urplay.se/serie/197217-jag-funkar 

Funk i P1. Ett radioprogram som visar hur samhället funkar om du har någon form 
av funktionsvariation
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4970

Övrigt
Föreningen Funkisglädje. En ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete 
inom främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning. Ar-
rangerar bland annat Funkismello, Sveriges största melodifestival för personer med 
kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsvariation inom LSS. 
http://www.funkisgladje.se/om-funkisgladje.html
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