
Rek för åk 8 - gymnasiet
Den tonårstrotsiga Monika förälskar sig i den blyge Harry. Tillsammans flyr de vuxenvärldens krav och 
övergrepp för att tillbringa en kort sommar av lycka i skärgården. Filmen tillhör en av de mest kända i 
den svenska filmhistorien och utmanar könsroller än idag.
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Före och efter
Titta närmare på affischen till Sommaren med Monika och de stillbilder 
ni kan hitta från filmen, exempelvis via webbplatsen ingmarbergman.se. 
Vad förmedlar dessa bilder om filmens Monika? Vad tror ni att filmen 
handlar om utifrån att titta på bilderna? Skriv ned tre ord på en lapp och 
läs upp dem efter att ni har sett filmen och jämför med vad ni uppfattade 
att den handlade om. Kan ni hitta markandsföringsmaterial från filmens 
lansering internationellt? Hur skiljer sig bilder och texter mellan lanse-
ringen i exempelvis USA och i Sverige? 

Filmen och läroplanen
Sommaren med Monika är en utmärkt film att visa i skolan då den 
väcker frågor kring könsroller och klass. Monika vill slå sig fri från sin 
sociala klass och sitt köns begränsningar i en tid, liksom idag, präglad 
av moraliska värderingar.

Läroplanen poängterar hur ett historiskt perspektiv kan få eleverna 
att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden 
samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Här kan samtalet 
kring Sommaren med Monika bidra till att skapa dessa perspektiv.

Läroplanen konstaterar också att eleverna i undervisningen ska 
möta och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former 
av sakprosa. Här står bland annat: ”I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättning-
ar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden”.

Enligt det centrala innehållet i åk 7-9 ska eleven också besitta förmå-
gan till lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 
medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 
avsändare och sammanhang. 

Handling
Monika är sjutton år och bor med sina föräldrar och många syskon i 
Stockholms arbetarkvarter på Södermalm. Hennes vardag består av det 
trångbodda livet med familjen där hon örfilas av sin far och arbetet på 
lagret där de manliga arbetskamraterna trakasserar henne. På en kaffe-
rast träffar hon nittonårige Harry som arbetar på lagret på en glasfirma. 
Även han har det svårt med äldre kollegor som beskyller honom för att 
missköta sitt arbete. De går på bio tillsammans där Monika är entusias-

tisk och Harry uttråkad. En kväll väntar hennes tidigare sällskap, Lelle, 
ut Harry efter att han följt Monika till porten, och ger honom ett kraftigt 
slag i ansiktet. 

Harry bor med sin ensamma och sjukliga pappa, som är änkling. 
Monikas hem är motsatsen. Hon sover i köket och väcks av sin mamma 
och syskon om morgnarna. En kväll kommer hennes spritglada pappa 
hem upprymd för att fira 25-årsdagen av sitt möte med hustrun. Han 
och Monika hamnar i bråk som slutar med att han örfilar henne. Monika 
flyr hemmet och ber Harry att få flytta in hos honom. Egentligen skulle 
det gå, eftersom Harrys far tagits in på sjukhus, men eftersom hans bar-
ska faster har nyckel till lägenheten vågar han inte låta Monika bo där. I 
stället inkvarterar han henne i pappans båt. 

Harry försover sig efter att ha tillbringar natten med Monika ombord 
på båten och efter bråk med sin chef säger han upp sig. Monika har 
redan gett upp sitt jobb och fria beslutar de sig för att med båtens hjälp 
lämna staden bakom sig.

I skärgården hittar de en annan typ av liv, fritt från ansvar där de lever 
ut sin kärlek. En dag överraskas de av Lelle medan Monika håller på att 
lära den fumlige Harry dansa vals i strandkanten. Lelle tar sig ombord 
på båten, kastar deras saker över bord och anlägger eld. När Harry in-
griper får han först stryk av Lelle, men Monika drämmer till  Lelle med 
en kastrull och gemensamt lyckas de besegra honom. De firar med att 
dricka sig fulla och hänge sig åt varandra.

Monika blir gravid och när sommaren lider mot sitt slut är deras mat 
och pengar slut. På jakt efter annat än svamp att äta tar hon sig in i jord-
källaren till ett fritidshus där hon infångas av ägaren som ringer efter 
polis. Hon lyckas rymma tillsammans med helgsteken och skäller ut 
Harry som stannat i båten. De tvingas snart återvända till staden där vi 
får se hur Harrys faste tar med sig den nu höggravida Monika till präs-
ten för att de ska kunna gifta sig. De flyttar ihop och barnet föds. Harry 
börjar arbeta igen och studera om kvällarna. Monika, intresserar sig inte 
för modersrollen utan låter Harry ta ansvaret medan hon själv använder 
hyrespengarna till nya kläder och åt att gå ut och roa sig. Vi får se henne 
på en bar där hon får cigaretten tänd av en man innan hon tar ett bloss 
och ser rakt in i kameran: hennes blick viker inte medan omgivningen 
runt omkring henne förlorar sina konturer och lämnar hennes ansikte 
ensamt i fokus.
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En morgon återvänder Harry oväntat från ett firmauppdrag och över-
raskar Monika med en annan man i sängen. När han chockad vinglar ut 
på gatan får vi se att det är Lelle som kommer ut efter honom genom 
porten. I grälet som följer försvarar sig Monika med att han inte kunnat 
försörja henne, att han lämnat henne ensam och att hon är kär. Harry 
slår henne. I en av filmens avslutande scener ser vi Harry spegla sig 
i skylten till sin gamla arbetsplats med barnet i famnen medan deras 
möbler bjuds ut på försäljning.  

Stockholmsbilder – natur och kultur
Sommaren med Monika arbetar mycket med kontraster där stadens oljud 
och liv ställs mot den undersköna men otämjda skärgården. När Harry 
och Monika fortfarande är kvar i staden får vi följa hur Harry åker 
moped med sina varuleveranser genom bullriga och trafikerade gator 
medan Monika genar över stökiga innergårdar där barnen väsnas och 
ropar glåpord efter henne. Bilderna ifrån skärgården ser ut och låter på 
ett helt annat sätt och när de tvingas återvända till staden fylls ljudspåret 
genast av höga borrljud utan att egentligen se varifrån de kommer.

• Hur skulle ni beskriva på vilka sätt ljud och bilder skiljer sig åt i 
skildringen av stad respektive skärgård i Sommaren med Monika?

• Titta närmare på bilderna där Harry och Monika lämnar staden i jäm-
förelse med dem där de kommer tillbaka. Vilken musik spelas, vilka 
vinklar används?

• Varför tror ni att filmen valt att skildra stad och land så här? Kan ni 
komma fler filmer där bilderna av stadsmiljö skiljer sig mycket ifrån 
dem av landet?

• Skildringen av skärgården och förälskelsen förenas här med en tyd-
ligt avgränsad sommar. Kan ni komma på andra filmer där sommaren 
som årstid spelar stor roll? Vad utmärker dem? 

Sommaren med Monika är baserad på en roman från 1951 av Stock-
holmsskildraren Per Anders Fogelström, kanske mest känd för sin 
”Minns du den stad”-serie. 

• Om det finns möjlighet, läs scener ur boken och jämför med hur de 
skildras i filmen. Kan ni exempelvis hitta motsvarigheter till scenen 
där Monika tittar in i kameran eller den där Lelle förstör saker på Mo-
nika och Harrys båt? Vad  ser ni som den största skillnaden i hur film 
respektive litteratur fungerar. 
Under tips på fördjupning hittar ni en länk till en text om .. 

Monika – the story of a bad girl 
Sommaren med Monika blev på sin tid mycket omtalad på grund av sina 
vågade bilder av nakenhet och sexualitet. Den marknadsfördes också 
mycket med hjälp av dessa bilder. Särskilt i andra länder än Sverige. 
Den amerikanska distributionstiteln Monika – the story of a bad girl 
är talande för mottagandet. Filmer som Sommaren med Monika och 
Änglar finns dom? bidrog båda till idén om ”den svenska synden” där 
skildringen av otvungen nakenhet och sexualitet kontrasterades mot mer 
traditionella förknippade föreställningar.

När filmen hade premiär var Monikas moraliska förfall i fokus snarare 
än hennes självklara och otvungna sätt att leva ut sitt sexuella begär.

• Vad tror ni det var som gjorde bilderna så uppseendeväckande? 

• På vilka sätt skildrar filmen Monikas vilja att bryta med sin sociala 
klass? Hur förhåller hon sig exempelvis till film?

• Hur skulle ni beskriva Harry och Monikas förhållande? Vem tar ini-
tiativ till relationen? Hur förändras den längs med filmens gång? Hur 
förhåller sig Monika till sin graviditet? Vad tror du skulle hända om 
man bytte kön på Monika och Harrys karaktärer? Om det exempelvis 
var Monika som stod och speglade sig med barnet i filmens slut.

Scenen där Monika ser rakt in i kameran tillhör en av filmhistoriens 
mest berömda. Samtidigt som Monika är på väg att bryta sitt äkten-
skapskontrakt bryter Ingmar Bergman kontraktet med publiken, som 
förväntar sig att få betrakta – och döma – den lättjefulla Monika utan att 
själva bli sedda. 
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• Titta närmare på denna scen. Hur ser ljudläggning och ljussättning 
ut? 

• Vad vet vi om Monika vid det här tillfället i filmen? Vad tänker ni att 
hennes blick betyder? Hur får den er att känna?

• Tror ni att porträttet av en tjej med Monikas egenskaper hade sett 
likadant ut om det hade gjorts idag? Varför? Varför inte? 

Ungdomar och vuxna
Även om Ingmar Bergman är en filmare vi främst kanske förknippar 
med vuxenfilm är Sommaren med Monika, med sitt tonåriga kärlekspar, 
en film för unga. Monika och Harry förenas, sina båda olika person-
ligheter till trots, av sitt uppror gentemot föräldragenerationen. Högst 
närvarande i filmen är också barnen. Både Monikas syskon men även de 
som härjar på innergårdarna i staden.

• Titta närmare på hur filmen skildrar exempelvis farbröderna på 
ölcafét eller Monikas föräldrar och jämför det med barnporträtten. Vad 
sysselsätter de sig med? Hur ser motsättningarna mellan dem ut?

• Är Monika en rebell i era ögon? På vilka sätt? Är hon ett subjekt 
eller objekt? Hur är det med Harry? 

• Filmen är över 60 år gammal. Vad är det i filmen som ni uppfattar 
som mest föråldrat? Vad tycker ni om det svartvita fotot? 
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  Tips på fördjupning

www.ingmarbergman.se 
Heltäckande hemsida om Ingmar Bergmans konstnärskap och de personer, 
teman, etcetera som omgav det.  

De fyrahundra slagen (François Truffaut, 1958)  
Nya vågen- och ungdomsfilmklassiker som återanvänder scenen med 
Monikas blick in i kameran i sin slutscen. 

Monika och drömmarna
http://povfilm.se/30/monika-drommarna/
Filmaren Sofia Norlin skriver i filmtidskriften POV om vad som hände 
när hon visade Sommaren med Monika för franska förortsungdomar som 
gästlärare för det statliga skolbioprogrammet.

Laterna Magica (Ingmar Bergman, Norstedts, 1987)
Ingmar Bergmans självbiografi. 

Fanny och Alexander (Ingmar Bergman, Norstedts, pocketutgåva 2018)
Manuset till Ingmar Bergmans film utgivet i bokform. Här kan man stifta 
bekantskap med författaren Ingmar Bergman.

Boken på duken
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/inspiration/
boken-pa-duken/
Inspirationsmaterial som bland annat innefattar en essä om filmatiseringar 
av kända böcker skriven av filmprofessor och en text om läsfrämjande av 
tidigare läsambassadören Johan Ungenge. 

  

  Produktionsuppgifter

Regi: Ingmar Bergman 
Manus: Ingmar Bergman och Per Anders Fogelström 
Foto: Gunnar Fischer 
Arkitekt: P.A. Lundgren 
Musik: Erik Nordgren 
I rollerna: Harriet Andersson, Lars Ekborg, Dagmar Ebbesen, Åke Fridell, 
Naemi Briese, Sigge Fürst, John Harryson 
Premiär 9 februari 1953 på Spegeln i Stockholm 
Produktion: Svensk Filmindustri 
Produktionsland:  Sverige

Tekniska uppgifter  
Längd: 96 min
Distributör: DCP, Svenska Filminstitutet, 
E-post: filmdistribution@filminstitutet.se
Institutionella rättigheter: Swedish Film, 
E-post: info@swedishfilm.se

Redaktion 
Text: Anna Håkansson
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, november 2018 

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 

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