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Ninjababy
Chocken är total. 23-åriga Rakel upptäcker att 
hon är gravid i sjätte månaden, utan att hon märkt 
något. Hur är det ens möjligt? Att bli mamma finns 
inte på kartan. Hon har andra planer, bland annat 
att bli astronaut, ölprovare och serietecknare. 
Rakel ger sig därför ut på jakt efter bästa möjliga 
föräldrar till sin ninjababy, som ”bara tror att den 
kan gömma sig där inne och softa, och sedan 
bara smyga ut nio månader senare”.

Det norska coming of age-dramat Ninjababy 
undersöker ambivalensen man kan känna kring 
en graviditet samt tabut kring kvinnor som inte 
vill ha barn. Genom att varva det lekfulla med 
djupt allvar utgör den en utmärkt språngbräda för 
diskussion kring identitet och livsval.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedago-
giskt verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för 
att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets 
många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst 
känner dina elever bör åldersrekommendationen, som 
här sträcker sig mellan årskurs 7 och gymnasiet, enbart 
ses som en fingervisning. Handledningen kan använ-
das som en förberedelse och ett stöd och för att öppna 
upp för frågeställningar och diskussioner. Det är ingen 
manual som måste följas i föreslagen ordning. Välj 
istället utifrån dina elevers behov, och den tid som ni 
kan avsätta om ni vill diskutera utifrån tema, i samband 
med något särskilt skolämne eller djupstudera aspekter 
som exempelvis filmens form. Den här filmhandled-
ningen innehåller också klipp som ett stöd för minnet 
och underlag för diskussionsfrågorna.

Filmen och läroplanen 

Med rätt förutsättningar är filmen ett utmärkt språkut-
vecklande verktyg i svenskundervisningen. Filmen 
erbjuder en alternativ ingång till fiktion, vilket kan 
gynna de mer ovana läsarna och utmana de vana, och 
ger eleverna möjlighet att utveckla sitt språk och sin 
förståelse för omvärlden samt att träna sig att tolka och 
kritiskt förhålla sig till rörliga bilder. 

Ninjababy är ett utmärkt pedagogiskt verktyg i 
svenskundervisningen med tanke på att så många av 
filmens teman knyter an till läroplanen. Eleverna får 

möta och undersöka ”centrala motiv, berättarteknik 
och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel 
skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” 
och ”bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken 
som de nationella minoritetsspråken”. De föreslagna 
skrivövningarna tar tillvara olika sätt att läsa berättel-
sen och ger eleverna möjlighet att ”uttrycka sig genom 
olika estetiska uttrycksformer”. 

Innan filmen 

Skriv ”Ninjababy” på tavlan. Låt eleverna fundera på 
titeln. Vilka associationer väcker ordet? Vad tror de att 
filmen handlar om?

Se filmens trailer och låt eleverna skapa sig en bild av 
rollfigurerna. Låt dem fundera på vem huvudpersonen 
är, vilka de övriga rollfigurerna är och vilken genre 
filmen tillhör. 

• Vilken bild får ni av Rakel? Beskriv henne med tre 
adjektiv. 

• Vilka andra karaktärer syns i trailern? Beskriv dem.

• Är Ninjababy en komedi eller ett drama, eller en 
blandning? Vad i trailern tyder på det ena och/eller det 
andra? 
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Efter filmen
Ställ några frågor direkt när filmen är slut för att fånga 
elevernas känsloläge och spontana reaktioner. Låt elev-
erna skriva för sig själva i ett par minuter för att sedan 
samtala enligt EPA (enskilt, par, alla). 

• Vilka två scener minns ni bäst? Förklara varför. 

• Med vilka tre adjektiv skulle ni beskriva Rakel? Är det 
samma tre ord som ni använde innan ni såg filmen?

• Hur slutar filmen? Ljust eller mörkt? Har ni förslag på 
ett alternativt slut som skulle vara bättre? 

• Döp om filmen. Vad skulle en alternativ svensk titel 
kunna vara? 

Filmens handling 

Rakel är i chock av beskedet att hon är gravid i sjätte 
månaden. Brösten har visserligen blivit större och hon 
har ett ovanligt stort sug efter sötsliskig nektarjuice, men 
magen är platt. 

Att bli mamma ingår verkligen inte i Rakels planer. Hon 
ska ju bli illustratör, ölprovare eller astronaut. Men gra-
viditeten är för långt gången för att hon ska få göra abort 
och hon bestämmer sig för att göra det bästa av situatio-
nen: hitta lämpliga föräldrar som kan ta hand om hennes 
ninjababy. Föräldrarna måste dock uppfylla vissa, av 
Rakel särskilt uppsatta, kriterier. Barn till föräldrar med 
mycket pengar blir exempelvis odrägliga.

Vem som är pappan är oklart. Den snälla Mos eller, 
troligare, den arrogante slackern Are med smeknamnet 

”Pitt-Jesus”. Hon meddelar de båda att hon är gravid. 
Mos visar sig vara ett fint stöd som följer med henne till 
ultraljudet. Are vill däremot inte kännas vid tanken på att 
eventuellt vara på väg att bli pappa. 

Magen växer och Rakel går på adoptionsmöten. Samtidigt 
överväger hon alternativen att ta hand om sin Ninjababy 
tillsammans med rumskompisen Ingrid eller att låta sin 
barnlängtande halvsyster göra det. Hon umgås mer och 
mer med Mos och känslorna spirar.  

Plötsligt meddelar Are att han visst vill bli pappa. För visst 
kan väl Rakel, han och deras bebis bli en familj och flytta 
in i hans föräldrars hus på landsbygden? En, enligt Rakel, 
fullkomligt absurd tanke. Hon vill ju inte ens ha barn och 
har dessutom känslor för Mos. 

Födseln närmar sig och Rakel hamnar på sjukhuset med 
smärtor. Ångest och mörker kryper inpå. Hon hallucinerar 
om Ninjababyn som känner sig oönskad och förtvivlad. 
Rakel är rädd och så förvirrad att hon tas om hand om av 
sjukvårdspersonal. 

När hon väl håller sin dotter i famnen infinner sig ingen 
känsla av vare sig ro eller harmoni. Bebisen vill inte ta 
bröstet. När sjuksköterskan instruerar henne hur hon ska 
göra skruvar Rakel på sig och ber att de ska ge bebisen 
flaskan istället.

I nästa scen sitter Rakel och Are utanför sjukhuset med 
barnvagnen. Tillsammans kommer de fram till att det är 
Are som ska ta hand om den lilla som där och då får nam-
net ”Nina Bibbi”.

I filmens epilog har det gått några år. Rakel sitter bakom 
ratten, ute på landsbygden, på väg att hälsa på sin dotter. I 
bilen syns en kartong som är fylld med hennes nyutgivna 
seriealbum. 
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Filmens form och innehåll
Att inte ha koll på läget
Rakel står mitt i rummet och ser sig stressat omkring 
medan rumskompisen Ingrid väntar i dörren. Hon rafsar 
ihop det hon behöver och de hinner precis med tunnelba-
nan. Rakel tuggar nöjt på ett äpple som hon snott med sig 
från ett gatustånd på vägen. 

• Beskriv Rakel för någon som inte har sett filmen. Hur 
ser hon ut? 

• Är hon en sympatisk person? Vad gillar ni med henne 
och vad har ni svårt för?

• Finns det något som ni själva känner igen er i respekti-
ve inte känner igen er i?

• I vilka olika känslostämningar och skick befinner hon 
sig i?

Yngvild Sve Flikke, som regisserat och skrivit manus 
till Ninjababy, har sagt i intervjuer att hon ville skapa en 
rollfigur som det var lätt att just känna igen sig i. En per-
son som inte är så välstädad och perfekt utan en motsats 
till ”den polerade värld vi ser runtomkring”. Hon sökte 
en tjej med ”stark sexuell drivkraft, som saknar filter och 
vågar följa sitt val – även om hon också tvivlar på vad 
hon egentligen vill”.

• Hur tycker ni att regissörens beskrivning stämmer in på 
Rakel? 

Ninjababy etablerar tidigt sin huvudperson som en stökig 
person. Rakel har tydliga planer, men hennes tillvaro är 
ostrukturerad. Hon har inte koll på sin mens och tycks 

inte bry sig om att hon inte har det. 

• Rakel vill bland annat bli astronaut och ölprovare. Vad 
säger hennes drömmar om henne, tycker ni? 

Rakel går på känsla och gör det hon gillar. Hon tecknar, 
festar och ligger med dem hon vill. Vissa skulle kalla 
henne oansvarig, andra skulle kalla henne fri. 

• Hur ser ni på henne? 

• Hur tror ni att det skulle vara att vara kompis med Ra-
kel? 

• Tycker ni att rollfiguren Rakel är trovärdig? Har ni träf-
fat någon som påminner om henne?

Att inte vilja ha barn
”Det är hemskt att säga. Och jävligt egoistiskt. Men det 
är ju typiskt. Det är sådan jag är, en jävligt egoistisk typ. 
När jag kan titta på henne och ändå tänka: ’Fy fan, jag 
vill inte ha barn’.” 

Rakels känsla är stark och tydlig: hon vill inte ha barn. 
Inte när hon är höggravid, inte när hon håller sin några 
dagar gamla dotter mot bröstet, inte när barnet ligger och 
sover i barnvagnen bredvid.
 
Ninjababy ger en oputsad bild av moderskapet och vittnar 
även om konsekvenserna av de förväntningar som finns 
på hur kvinnor förhåller sig till att vilja ha barn. Enligt 
filmens regissör Yngvild Sve Flikke lever vi i ett samhälle 
som tar för givet att alla kvinnor vill ha barn. 

En liknande berättelse skildras i den amerikanska inde-
pendentfilmen Juno (2007). Här blir 16-åriga Juno gravid 
efter att ha haft sex med sin bästa kompis. Hon funderar 
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på att göra abort men bestämmer sig för att i stället hitta 
de bästa föräldrarna till sitt ofödda barn. I Ninjababys 
fall är huvudpersonen sju år äldre. Regissören ville att 
hon skulle vara gammal nog att kunna ta hand om sitt 
barn själv. 

I både Juno och Ninjababy väljer rollfigurerna att inte ta 
hans om de barn de föder. I de allra flesta filmer skild-
ras istället rollfigurer som går från att vara ofrivilliga 
föräldrar till att växa in i och axla föräldrarollen. Ett 
exempel på det är den klassiska och ömsinta Chaplins 
pojke (1921) av Charlie Chaplin. Här hittar en luffare 
ett knyte med en bebis som han tar hand om efter bästa 
lösningsorienterade förmåga: han gör en nappflaska av 
en kaffekanna som hänger i ett rep och skapar en häng-
vagga, en modern ”babysitter”, genom att klippa två hål 
i de nedre hörnen på en kasse.  

Titta på klipp 1. 
• Har ni sett eller läst några andra skildringar av någon 
som ofrivilligt blir förälder? 

• Förutom att Rakel explicit säger att hon inte vill bli 
mamma, hur syns det? På vilket sätt beter hon sig som 
gör att vi förstår att hon inte vill bli mamma? 

Varken Juno eller Rakel vill ha barn, men av olika an-
ledningar. Juno tycker inte att hon är tillräckligt mogen, 
Rakel har bara ingen lust. Båda har dock, i alla fall till 
en början, en tydlig bild av vad som utmärker en perfekt 
förälder. Juno letar efter ett heterosexuellt par i 35-årsål-
dern, medan Rakel söker några som inte har för mycket 
pengar eftersom deras barn kan bli ”odrägliga”.

• Fundera över vad som utmärker en god förälder. Om 
ni var i Rakels situation, vad skulle ni själva fråga eller 
titta efter i mötet med potentiella föräldrar? 

• Gör en lista på sex saker som ni tycker är avgörande i 
valet av föräldrar. Välj sedan ut tre av dem. 

• Filmens regissör har sagt i en intervju att vissa perso-
ner inte bör ha barn. Håller ni med om det? 

Ninjababy slutar med en epilog, det vill säga ett slags 
avslutning som berättar om rollfigurernas framtida 
öden. Epilogen visar hur Rakel hälsar på sin dotter som 
bor på landsbygden med sin pappa Are. I bilbaksätet 
skymtar en låda med hennes seriealbum.

• Hade er upplevelse av filmen förändrats om det inte 
hade funnits en epilog? På vilket sätt? Får ni mer 
förståelse för Rakels val, när ni ser att hon satsat på 
drömmen att bli serietecknare? Vilket slut föredrar ni – 
med eller utan epilog?

• Skrivövning: Skriv en alternativ epilog som ni väljer 
helt själva. Det som ska ingå är att Rakel möter sitt 
barn och barnets pappa, men utöver det får ni bestäm-
ma helt fritt. 

• Var ser ni Rakel när hon fyllt 40?

Att skapa sin egen riktning
Både Juno och Ninjababy tillhör coming of age-genren 
som skildrar hur huvudpersonen förändras och växer 
som person. Vad som får rollfiguren att mogna varierar, 
men ett vanligt inslag som triggar övergången är starka 
känslomässiga händelser. Det kan vara att flytta hemi-
från, byta stad, byta land, en lycklig eller olycklig kär-
lekshistoria, en ny vänskap eller att tvingas göra något 
man är rädd för. En röd tråd är att rollfiguren tvingas 
fatta ett beslut och skapa en riktning för sig och sitt liv.

I Ninjababy är triggern tydligare: Rakel inser att hon 
är gravid först när det inte är möjligt att göra abort och 
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tvingas att fatta flera tuffa beslut på egen hand. 

• Fundera över hur Rakel förändras under filmens gång. 
Hur är hon i början av filmen? Hur är hon mot slutet? 

• Finns det någon nyckelscen, det vill säga en extra vik-
tig scen, som visar henne på ett ”nytt” sätt? 

• Är det någon mer än Rakel som förändras? I så fall 
vem och hur skildras det?

• Om ni skulle dela in Rakels utveckling i steg, vilka 
skulle de vara?

• Kan ni komma på några andra skildringar där huvud-
rollen utvecklas på ett motsvarande tydligt sätt? Blev 
personen en bättre version av sig själv? På vilket sätt då? 
Berätta.

Frånvaro av vuxna
Ninjababy är berättad ur en ung persons perspektiv. 
Rakel ringer inte sin mamma eller pappa, och vi vet inte 
om de ens finns i hennes liv. I stället är hennes rums-
kompis Ingrid en stöttepelare. Även den omtänksamma 
Mos visar sig vara ett fint stöd. De äldre som förekom-
mer i filmen är sådana Rakel söker upp för att få hjälp, 
till exempel barnmorskan och kvinnan på adoptionsby-
rån.

• Varför tror ni att regissören valt att låta Rakels föräld-
rar vara frånvarande i filmen? Hur påverkar det er syn på 
Rakel? 

• Fundera på hur berättelsen hade förändrats om hon 
hade ringt till sin mamma eller pappa. Finns det någon 
scen som inte hade fungerat då?

• Fundera på begreppet vuxen – vad innebär det egentli-
gen? En känsla? En uppsättning av egenskaper? En viss 
ålder – och var går gränsen för den? Vad man jobbar 
med? Att man ens jobbar? 

• Vilka ålderskategorier finns det i filmen? Dela in rollfi-
gurerna i ungdomar och vuxna. Paren som Rakel möter 
på adoptionsmötet, etc. Vad gör att de tillhör en viss 
kategori?

• Barn, ”tweenie”, ungdom, tonåring, vuxen, ung männ-
iska – det finns olika namn på livets olika stadier. Vilka 
andra begrepp borde det finnas, tycker ni? 

En oslipad form
Det snabba tempot, en kamera som ligger nära och de 
yxigt tecknade animationerna är alla element som ger 
Ninjababy ett oborstat och lite fransigt intryck. Det visar 
hur form och innehåll samspelar, hur filmens estetik går i 
linje med Rakels opolerade personlighet. 

Filmens estetik är filmens sätt att utrycka sig. Det sker 
genom hur bilder och ljud används, bland annat genom 
ljussättning och klippning. De många estetiska val som 
regissör och filmfotograf gör påverkar hur tematiken 
lyfts fram. Om filmkameran exempelvis rör sig långsamt 
och statiskt, med långa tagningar och åkningar, skapas 
en mer drömsk stämning medan en handhållen kamera 
skapar intimitet genom att komma nära rollfiguren.
Rakels egen skapelse får eget liv och dyker upp som en 
dåligt samvete-figur som ihärdigt försvarar sin plats. 
Babyn, som ibland har svart mask, försöker tala Rakel 
till rätta men hon är obeveklig.

Kombinationen av animation och verkliga skådespelare 
är central för filmen. Illustratören Inga H Sætre, som har 
gjort animationerna, var med både i manusarbetet och 
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arbetade tätt med filmens klippare.

Titta på klipp 2.
• Beskriv figuren Ninjababy. Är det en sympatisk figur? 

• Hur är relationen mellan Ninjababy och Rakel? 

De yxigt tecknade och opolerade animationerna för-
stärker intensiteten i Rakels kroppsförnimmelser under 
graviditeten, till exempel genom att få hennes händer att 
smälta eller bulta. 

• Fundera över vilken funktion animationerna har i fil-
men. Vad hade gått förlorat om de inte funnits med? Hur 
hade filmen kunnat förmedla det som illustrationerna 
förmedlar på ett annat sätt? 

Klipp och foto
Det går undan i Ninjababy. Tagningarna är korta och 
klipptempot är högt. Klipptempot utgör filmens puls. 
Är tagningarna korta är klipptempot högt, är de långa är 
klipptempot lågt. I båda fallen förstärker tempot filmens 
stämning och känsla.

• Funderade ni på hur filmens tempo och klippningen 
hängde ihop? 

Ninjababy fångar Rakel i hennes många olika käns-
lostämningar, bland annat när hon är glad, intensiv, 
orolig och rädd. Kameraarbetet och fotot bidrar till alla 
stämningar. Kameran rör sig nära och dröjer sig kvar 
när Rakel är rädd, nästan som om vi trängde oss på. 
Den filmar också i slowmotion, som i scenen där Rakel 
vinner i rollspelet. 

• Fundera på vilka bilder eller scener ni minns starkast 

ur filmen? Varför tror ni att ni minns just dem? Beror det 
på hur de såg ut eller vad som sades?

• Vilka bilder minns ni som visar Rakels känslostämning? 
När är hon är som gladast, mest intensiv, oroligast  eller 
mest rädd? Beskriv scenerna och försök att inkludera hur 
kameran användes, exempelvis utifrån hur den rörde sig 
eller om den filmade nära eller på långt håll.

• Hur har fotografen Marianne Bakke arbetat med ljus och 
mörker i bilderna? Minns ni några särskilt ljusa och lätta 
sekvenser? Vilka miljöer kändes mer hotfulla? Beskriv 
dem.
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se

Charlies pojke (Charlie Chaplin, 1921) 
Chaplins första långfilm är en av de finaste skildringar-
na av en ömsint pappa-son-relation i filmhistorien. En 
luffare hittar en övergiven baby. Bredvid ligger lappen 
"Snälla, älska och vårda detta föräldralösa barn." Luf-
faren tar sig an bebisen som växer upp. Tillsammans 
blir de en superduo som hittar på ett och annat för 
att få ihop det till hyran. Snart har de Socialtjänsten, 
polisen och barnets biologiska mamma efter sig. 

 
Frances Ha (Noah Baumbach, 2013)
Frances bor i New och är lite ur synk med sin omgiv-
ning som muteras till något egendomligt som kallas 
vuxenliv. Hon saknar en egen bostad och framstår 
som lite fumlig när hon trevar sig fram i vardagen. Hon 
är med i ett danskompani men är egentligen ingen 
dansare, och mitt i allt, bryter hennes bästa vän Sop-
hie kontakten med henne. 

Juno (Jason Reitman, 2017)
16-åriga Juno har just fått reda på att hon är med 
barn. Pappan till barnet är hennes bästa kompis 
Paulie och det hela komplicerar deras vänskap. Juno 
vill inte ha barn och bestämmer sig för att hitta bästa 
möjliga föräldrar.
 
Läs
"Fallteknik". Serie-albumet som Ninjababy är byggd 
på.

Kasia Sytys intervju med regissören Yngvild Sve Flik-
ke i Nöjesguiden.

Nicholas Wennös intervju med regissören Yngvild 
Sve Flikke i Dagens Nyheter.
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