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Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om 
dramat Flickan, mamman och demonerna 
 

 
Bild från TriArt 

 
Bakgrund 
 
”Flickan, mamman och demonerna är en film med starka uttryck av både skräck, 
sorg och humor. En liten familj i kris, där den vuxne blir ett barn och barnet får 
agera förälder, skildras på ett modigt och färgstarkt sätt. Detta är en berättelse om 
det allra svåraste, men också om en flicka som är stark som Pippi Långstrump fast 
på insidan.” 

Så inleds Filminstitutets handledning om Suzanne Ostens senaste långfilm. 
När den hade premiär i våras följde en debatt kring lämpligheten i att visa 
”skräckfilm” för barn. Statens medieråd barnförbjöd filmen, med argumentet att 
Ostens film är mer verklighetsnära och oroande än exempelvis fantasyfilmer som 
Harry Potter. Kammarrätten beslöt till sist att filmen skulle få 11-årsgräns, men 
då hade den hunnit gå länge på biograferna med 15-årsgräns. Nu går det att boka 
in filmen som Skolbio och alla (utom en) av våra Kompisklasser har sett den. 
 
Upplägg 
 
9.00-11.00 Filmvisning inkl förprat och efterprat i biograf 
11.15-12.15 Lunchrast  
12.15-14.00 Filmpedagogiskt samtal indelat i två pass  
 
I Stockholm och Malmö var Suzanne Osten med under visningarna och samtalen. I 
Hallstahammar och Arvidsjaur höll lärare/pedagog själv i det efterföljande samtalet. 
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Biograf Panora, Malmö 

 
Hur förberedde sig läraren? 
 
Eleverna på Björngårdsskolan i Stockholm var testpublik redan innan filmen hade 
premiär. De visste inte så mycket om den i förväg och föräldrarna informerades 
först efteråt. Några elever tyckte att filmen var obehaglig och det blev en del 
upprörda reaktioner. Övriga klasser hade därför samtal om filmen i god tid före 
visning och föräldrarna fick ge sitt samtycke. En konsekvens av att eleverna var så 
noggrant förberedda innan visningen var att många efteråt nästan upplevde sig 
”besvikna” över att filmen inte var så läskig som de tänkt sig. 
 
– Vi har egentligen inte jobbat med ”Flickan, mamman och demonerna” specifikt innan 
utan mer med skräckfilm generellt - hur spänning skapas på film genom olika tekniker och 
vilka teman som är läskiga. Däremot upplever jag att flera i klassen känner att de har en 
relation till Suzanne och hennes filmer genom att vi träffat henne tidigare. Efter 
visningen kunde jag sätta mig med filmhandledningen och välja ut vilka 
diskussionsämnen och frågor jag ville lyfta i klassen, och sedan förhålla mig till dem genom 
hela samtalet. Helt ovärderligt för att kunna hålla ett filmsamtal så pass länge med en 
grupp och låta diskussionen gå på djupet. Med mer tid till mitt förfogande skulle jag också 
kunna lägga upp passet annorlunda, plocka in några av övningarna och inte bara prata 
om filmen, berättar Linus Rundgren Streuli från Backaskolan i Malmö. 
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Hur genomfördes det? 
 
Filminstitutet hjälpte klasserna att hyra en salong i sin lokala biograf och beställa 
filmen från TriArt. Slutsumman blev ca 6000:- som togs från projektets budget. Vi 
bjöd in fler klasser och skolor att se filmen för att fylla upp platserna. Efter 
visningen svarade Suzanne på frågor från publiken. När hon inte var närvarande tog 
jag (Sanna) den rollen. Vi tipsade bland annat alla lärare att läsa filmhandledningen 
och fortsätta samtalet i klassrummet. Sedan åkte vi med våra Kompisklasser för att 
äta lunch på skolan. När lektionspasset på Backaskolan i Malmö började var 
Suzanne inte med, eftersom vi ville att eleverna skulle prata fritt om filmen utan att 
påverkas av regissörens närvaro. I stället deltog hon under sista halvan av lektionen.  
 
 

 
Backaskolan, Malmö 

 
 
Malmö 
 
Inledningsvis låter Linus Rundgren Streuli eleverna berätta om karaktärerna i 
filmen, ett bra sätt att komma igång. Sedan återkopplar han till diskussionen 
klassen hade innan de sett filmen: vad som kännetecknar en skräckfilm. Var detta 
en skräckfilm? Klassen är överens om att Ostens film innehåller en del klassiska 
skrämmande effekter, som när en av demonerna hoppar fram ur ett köksskåp. I 
övrigt anser eleverna inte att det är en ”vanlig” skräckfilm, mer av en thriller som ger 
ett visst obehag. De har samtidigt förståelse för att alla upplever en film olika, lite 
beroende på hur man mår just den dagen, eller om man har varit med om något 
liknande i sin vardag. Obehaget skapas av en stämning i filmen, t ex när lägenheten 
där Siri och Ti bor började kännas trång och klaustrofobisk.  
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Den är inte läskig alls… 
Skräckfilm brukar handla om något övernaturligt! 
Utan demonerna skulle det inte vara skräck. 
Läskigt när mamman blev som en annan person. 
Om man själv hade varit där hade man tyckt det var jätteläskigt. 
 
Eleverna förstår att Siri är sjuk, men lägger inte så stor vikt vid det. De förstår också 
att Ti är lojal med sin mamma, att hon trots alla problem älskar henne. 
Demonerna kanske är ett sätt för Siri att genomföra sina idéer, de kanske hjälper henne 
att vara kreativ. 
Ibland hade mamman roligt med demonerna… 
Att fantisera är bra, men hallucinationer är inte bra. 
 
När Linus frågar om inledningen i filmen hade behövts – när Siri och Ti förkunnar 
för publiken att allt kommer bli bra i slutet – svarar de flesta nej. 
Nja, man vet ju att det ska sluta bra. Om det hade slutat dåligt måste det komma en 
fortsättning… 
Filmen liknar Bengbulan! Men Bengbulan är en komedi, mer grov, med blod och så. 
 
 

 
Eleverna kollar in nya filmstudion på Kulturhuset i Hallstahammar 

 
Hallstahammar 
 
Det blir jubel i salongen när Ti och Tamara skjuter upp demonerna i natthimlen 
och förvandlas till ett färgsprakande fyrverkeri. Efter visningen går vi till det 
nyöppnade Kulturhuset och tittar på filmstudion som håller på att komma i 
ordning. Sören Ivemyr är klassens mediepedagog, en resurs som är tillgänglig för 
alla skolor i kommunen. Han är även en av de ansvariga för verksamheten i 
Kulturhuset. Vår lilla klass (bara 16 elever) från Näslundskolan har splittrats i 
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årskurs 6 och går nu på Parkskolan. Men nu får de chansen att samlas igen när vi 
diskuterar filmen i ett tyst rum i källaren på Kulturhuset. Sören och jag ställer frågor 
och alla får svara i tur och ordning. Här råder lite oenighet huruvida filmen ska visas 
för barn eller inte. 
 
Varför ska barn behöva se när Tis mamma försöker ta sitt liv? Självmord är väl inget att 
visa för dem? 
Jag håller inte med. Det är ett otäckt ämne, men jag blev inte rädd. Det hjälpte att tänka 
att det är ”på låtsas”. 
Det är en väldigt annorlunda film. Liksom abstrakt. 
Det otäcka är ju att mamman är så oberäknelig!  
 
 

 
Ringelskolan, Arvidsjaur 

 
 
Arvidsjaur 
 
Medborgarhuset ligger på gångavstånd från Ringelskolan och vi promenerar genom 
snön under tidig morgon. Det är en stor och vacker salong som ska visa Suzannes 
film. Precis som i Hallstahammar berättar jag för skolorna som kommit dit om 
Filminstitutet och vårt Kompisskoleprojekt. Efter visningen går vi tillbaka till 
skolan och äter lunch. Eleverna hade blivit väl förberedda på vilken typ av film de 
skulle se och var lite besvikna över att den inte var ”läskigare”. Någon trodde att den 
skulle likna skräckfilmen ”Saw” och innehålla massa blod och mord. Klassens lärare 
Tomas Pettersson hade förberett frågeställningar som eleverna nu får svara på. Han 
väljer att fokusera på psykisk sjukdom och förklarar att hallucinationer och 
självmord är ganska ovanligt. Att det är ett stort spann mellan depression och 
schizofreni och att det aldrig är barnets ansvar att ta hand om sin förälder. Klassen 
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får diskutera hur de skulle ha gjort i Tis situation. Vem kan man kontakta när 
någon i närheten mår dåligt? Eleverna kommer fram till en handlingsplan: 
 

1. berätta för någon vuxen i närheten 
2. prata med läraren som kan ta kontakt med socialtjänsten 
3. få med mamma till sjukhuset (övertala föräldern att söka hjälp) 
4. hjälpa till att städa hemma (barnen tar de vuxnas roll) 
5. fortsätt ge mamman violtabletter… spring ut till Tamara när hon ropade! 
6. om någn erbjuder hjälp, ta den! 
7. ring socialen!  
8. ring BRIS 

 
 
 
 

 
Bild från TriArt 
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Vad  blev resultatet? 
 
Eleverna lärde sig om hur film kan byggas upp och berättas; hur form och innehåll 
samspelar. De fick utrymme att tänka och associera fritt, utan att bli styrda, och 
fundera på filosofiska/existentiella frågor som är allmänmänskliga. Deras tankar och 
idéer togs på allvar. De fick diskutera hur det kan vara att ha en familjemedlem som 
är svårt sjuk och vad man kan göra för att få hjälp. Hur svårt det måste vara att 
behöva ta ansvar för sin förälder, trots att man själv är ett barn. 
 
Var det något som fungerade mindre bra? 
 
I klassen som inte visste så mycket om filmen innan fanns det elever som fick en 
obehaglig upplevelse med påföljande mardrömmar. Därför är det så viktigt att 
diskutera med eleverna både innan och efter visningen. 
 
Viktigt att tänka på vid en sådan här övning? 
 
Se till att ha gott om tid. Se till att skapa en förtrolig stämning. 
Rummet/belysningen/placeringen är viktig för att eleverna ska våga "släppa loss" i 
tanken. Understryk att det inte finns något "rätt" eller "fel" när en samtalar om film. 
Om eleverna ställer rena faktafrågor om filmen som du inte kan svara på: be att få 
återkomma, ta reda på svaret och ge dem det så snart som möjligt!  
 
Övrigt 
 
Ta hjälp av boken Introduktion till filmpedagogik. Vita duken som svarta tavlan, red. 
Malena Janson (Gleerups, 2014). Här finns bl a praktiska råd om hur du når ett 
fördjupat filmsamtal tillsammans med elever och hur en film kan analyseras i 
klassen. Beställs via Gleerups hemsida: https://www.gleerups.se/40687302-product 
 
Filmhandledning till Flickan, mamman och demonerna: 
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-
film/filmpedagogik/filmhandledningar/flickan-mamman-och-demonerna.pdf 
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=RzCpF4VSQBo 
 
Här kan du boka Flickan, mamman och demonerna  som Skolbio: 
https://www.triart.se 
 
Här kan du läsa Suzanne Ostens egna ord om besöket på Backaskolan: 
https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2016/10/25/i-den-basta-av-varldar/ 
 
 
Bilder och text: Sanna Svanberg, Filminstitutet 


