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Filmens allra första start kallas anslag. I de första 2-3 minuterna får 

vi veta vilken sorts film vi tittar på och lite om handlingen. Det 

första vi får se i  Sju minuter efter midnatt är en närbild på en pojkes 

ansikte. Han ligger i sin säng och sover men andas häftigt. Filmen 

klipper till en ny scen; vi ser en översiktsbild av en kyrkogård med 

en stenkyrka. Plötsligt rämnar marken, den öppnar sig och slukar 

allt i sin väg. Kameran visar en närbild på pojken som skriker efter 

sin mamma, följt av en närbild på en hand som håller hårt om en 

annan hand. Till slut tappar handen greppet. Sedan är vi tillbaka i 

sovrummet och hör pojkens röst: – Hur börjar historien? En annan, 

djup mansröst svarar: – Den börjar som så många historier. Med en 

pojke. För gammal för att vara ett barn. För ung för att vara en man. 

Och en mardröm. 

 

1. Vad får vi veta om handlingen utifrån dessa korta klipp? 

Vilken sorts film verkar det vara? Vad kan den tänkas 

handla om? (låtsas att ni inte sett mer än denna minut av 

filmen). 

 

I nästa scen får vi se pojken, klä sig, bädda, lägga in en tvätt, göra 

sin egen frukost och äta själv. I köksskåpet ser vi massor av 

medicinburkar stå uppradade. Han gläntar på dörren och ser sin 

mamma ligga och sova på sängen. Han tar sina hemnycklar och går 

hemifrån. I skolan sitter pojken, som vi får veta heter Conor, ensam 

och sluten i sig själv. Han blir uppsökt efter lektionen och 

misshandlad av några mobbande elever från klassen, vi förstår att 

det varken var första eller sista gången Conor blir utsatt av dem. 

 

 
 

När han kommer hem igen från skolan möter han sin mamma i 

trappen med en gammal filmprojektor i famnen. De tittar på King 

Kong tillsammans.  

 

Första gången monstret dyker upp sitter Conor själv på sitt rum och 

ritar.  
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2. Hur gestaltas monstrets ankomst i filmen? Vilka varsel 

föregår ankomsten? Hur byggs stämningen upp? Vad får vi 

för intryck av monstret? Verkar det vara ont eller gott? 

 

Monstret meddelar att han ska berätta tre historier för Conor och när 

han är klar ska pojken själv få berätta en fjärde historia - sanningen 

som han döljer, sanningen han drömmer -hans mardröm!   

 

Nästa dag kommer han hem och hittar sin mormor tillsammans med 

sin mamma. Vi börjar förstå att hans mamma är svårt sjuk. Conor 

hör ett samtal där mormodern uppmanar mamman att prata med sin 

son om det som ska komma.  

 

Nästa gång monstret kommer får Conor höra den första berättelsen: 

 

För länge sedan fanns här ett blomstrande kungadöme. 

Kungen hade förlorat alla sina söner i strider mot arméer 

bestående av jättar, drakar och trollkarlar. Hans drottning 

klarade inte av alla förluster utan dog av sorg. Den enda 

återstående arvinge kungen hade var ett barnbarn. Den 

föräldralöse prinsen växte upp till en godhjärtad människa 

som folket älskade. Hans farfar, kungen, gifte om sig med en 

ny kvinna.  Kungen blev sjuk. Ryktet sa att den nya frun var en 

ond häxa som ville ha tronen för sig själv. Inom ett år dog 

kungen och många trodde att det var drottningen som 

förgiftat honom. Drottningen fick regera kungariket tills 

prinsen blev tillräckligt gammal att ta över. Prinsen i sin tur 

hade hittat en bonddotter som han fattat tycke för. När 

drottningen vill gifta sig med prinsen för att få säkra sin 

regeringsställning så flyr prinsen med sin bonddotter. 

 

3. Kommer ni ihåg hur berättelsen slutar? Vad är berättelsens 

sensmoral? 

 

Conor har svårt att hänga med i berättelsen, den låter inte så som 

han är van att höra sagor. – Vem är den goda? frågar han. – De 

flesta är någonstans mittemellan, svarar monstret. Kungadömen får 

de prinsar de förtjänar. Bonddöttrar dör utan orsak. Häxor förtjänar 

att räddas. 

 

4. Håller ni med om att de flesta människor i verkligheten är 

någonstans mittemellan goda och onda? Hur brukar de sagor 

du hört och de filmer du sett berättas? Är det oftast tydliga 

onda och goda människor? Varför? Eller varför inte? 

Stämmer de med verkligheten? 
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Conors mormor meddelar att han ska komma och bo hos henne ett 

tag. Hans mamma berättar att den senaste behandlingen inte 

fungerat något bra så hon ska få prova en ny och läggas in på 

sjukhus. Conors pappa kommer på besök från Amerika. De går på 

nöjesfält tillsammans och äter på restaurang. Pappan berättar att 

Conor ska få komma till honom i Los Angeles men besvikelsen är 

uppenbar när Conor förstår att pappan bara menar ett besök och inte 

att han ska få bo med honom för gott.  

 

Conor är ensam i mormors hus. Han känner sig destruktiv och 

förstör en visare på en av mormoderns golvur. Då dyker monstret 

upp och han får höra den andra berättelsen.  

 

För 150 år sedan kom framtiden. Fabriker, utveckling och 

vetenskap präglade staden. En envis man vägrade vara med. 

Han bodde utanför staden och använde örter och gammal 

läkekonst istället för den moderna läkevetenskapen. I staden 

fanns också en präst. Han var godhjärtad, upplyst och ville 

sin församlings bästa. Han varnade församlingen för 

apotekaren; för hans dåliga humör och girighet. 

Apotekarens affärer gick sämre och sämre, något som också 

gjorde honom bittrare. Prästen nekade apotekaren tillgång 

till den idegran som hade läkande kraft för den som vet hur 

man använde den. När prästens två döttrar drabbades av 

sjukdom och varken botemedel från moderna läkare eller 

böner hjälpte, begav sig prästen till apotekaren och bad på 

sina bara knän: - Rädda två oskyldiga flickor.  

-Varför skulle jag? svarade apotekaren, du som förstört hela 

min affärsverksamhet och nekat mig tillgång till idegranen. 

Men prästen insisterade och sa att han gjorde vad som helst 

om apotekaren kunde rädda döttrarna. - Skulle du ge upp 

allt du tror på? frågade apotekaren? Prästen svarade att det 

skulle han. - Då finns det inget jag kan göra för att hjälpa 

dig, svarade apotekaren. Nästa morgon dog de två 

döttrarna.  

 

– Ge honom vad han tål, ropar Conor när monstret ska hämnas. 

Men pojken blir förvånad när han förstår att det är prästen som 

monstret är ute efter. – Det var ju apotekaren som var den onda?  

 

5. Varför menar trädmonstret att det var prästen som förtjänade 

att få sitt hus sönderslaget? Vad hade han gjort för fel? 

Håller ni med monstret om sensmoralen i berättelsen? 
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Den tredje berättelsen berättas när Conor sitter ensam i 

skolmatsalen. Hans mobbare och plågoande kommer fram till 

honom och meddelar att han tror sig äntligen ha kommit underfund 

med vem Conor är. Klasskompisen menar att allt Conor letat efter 

är någon som kan sparka in skallen på honom. Han meddelar att han 

härmed inte tänker ”ställa” upp och vara den personen längre. – Jag 

ser dig inte längre. Nu är du osynlig för mig med. I detta ögonblick 

dyker monstret upp.  

 

6. Varför dyker trädmonstret upp i just denna stund tror du? 

 

7.  Vad handlar den tredje berättelsen om?  

 

8. Vad är det som händer? Vad gör Conor efter att hans 

plågoande lämnat honom i matsalen? 

 

 
 

Conor hälsar på sin mamma på sjukhuset. Hans mamma berättar att 

den nya behandlingen från idegranen inte heller fungerar. 

Sjukdomen har ett snabbare förlopp än förväntat. Det dåliga 

budskapet gör att Conor springer hela vägen till platsen på 

kyrkogården där den gamla idegranen växer. I ursinne sparkar han 

och slår på trädet tills han lyckas väcka trädmonstret. Förtvivlad 

skriker han ut sina frågor. Varför hade inte idegranen haft sin 

verkan? Monstret hade ju kommit för att rädda hans mamma och 

läka henne. – Det var inte därför jag kom, svarar monstret. Jag kom 

för att läka dig. – Det stämmer inte, vrålar Conor, det är inte jag 

som är sjuk, det är ju min mamma! Monstret meddelar: – Det är 

dags för din mardröm. Sanningen om Conor O’Malley. Den fjärde 

historien. 
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Vi får se allt igen: kyrkogården som rämnar, kyrkan som rasar, 

marken som slukar hans mamma. Conor kämpar för att hålla kvar 

sin mamma så hon inte faller ner för stupet. När Conor tappar taget 

om sin mammas hand blir det knäpptyst. Det är här han alltid brukar 

vakna upp ur sin mardröm. Men monstret är inte nöjt. Han kräver 

att Conor berättar den fjärde berättelsen till sitt slut. Han måste 

berätta sanningen. Som en psykolog pressar sin patient i ett 

avgörande ögonblick pressar han Conor: – Säg sanningen! Säg 

sanningen! – Då dör jag! gråter Conor. – Du dör om du inte säger 

sanningen! – Jag vill att det ska vara över!!! får Conor till slut ur 

sig.  

 

9. Vad menar Conor med att han vill att det ska vara över? Vad 

är det som ska vara över? Varför var det så svårt för honom 

att säga det?  

 

 
 

Conor var länge skeptisk till monstrets berättelser. Han tyckte inte 

att monstret gjorde det det skulle. Det skulle ju rädda honom från 

hans hårda, okänsliga mormor, det skulle ju läka hans sjuka mamma 

och göra henne frisk. Men monstret gjorde något annat. 
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10. Vad var monstrets egentliga uppgift. Varför hade det dykt 

upp? 

 

Conor ville inget hellre än att hans mamma skulle bli frisk och 

stanna kvar hos honom. Samtidigt drömde han om hur han släppte 

mammans hand med flit för att skynda på hennes död, just för att 

mellantinget; hur hon obönhörligt och långsamt tynade bort framför 

hans ögon, var så otroligt smärtsamt för honom. Att önska att 

smärta ska ta slut är den mest mänskliga önskan som finns förklarar 

monstret. – Du menade det, men samtidigt inte. – Hur kan det vara 

båda sakerna samtidigt? undrar Conor. – Hur kan en älskad prins 

vara en mördare? Hur kan en apotekare vara argsint med samtidigt 

rättstänkande? Hur kan osynliga göra sig mer ensamma genom att 

bli sedda? svarar monstret. 

 

11. Kan något vara två saker samtidigt? Fundera en stund om 

det kan stämma. Kan man älska någon samtidigt som man 

hatar samma person? Kan man känna sorg och glädje 

samtidigt? Kan något vara motbjudande men samtidigt 

lockande?  

 

12. Fundera på filmens handling. Finns det fler dubbelheter och 

motsatser som ryms där? I så fall på vilka sätt?  

Conors förhållande till sin pappa? Mormoderns karaktär? 

Conors känsla av att bli sedd av sin mobbare i skolan? 

Monstrets uppenbarelse?  

 

– I slutänden spelar det ingen roll vad man tycker. Det är bara 

viktigt vad man gör, säger monstret. Vad är det man ska göra då? 

Undrar Conor. – Tala sanningen, svarar trädmonstret. – Är det allt? 

frågar Conor, men trädmonstret påminner honom om att han för 

bara en kort stund sedan ropat att han hellre dör än avslöjar sin 

sanning. Människor är komplicerade varelser, ofta väljer de att leva 

i en lögn hellre än att våga släppa sanningen i ljuset.  

 

13. Varför är det så viktigt med sanningen, att vara sann mot sig 

själv? Vad tror ni hade hänt med Conor om han inte till slut 

erkänt vad det var han gått och känt och drömt?  

 
Conor tar tillsammans med sin mormor farväl av sin mamma på 

sjukhuset. Vi hör monstrets berättarröst: Den fjärde historien slutar 

med att pojken håller hårt i sin mammas hand och genom att göra 

det kan han äntligen släppa taget om henne.  
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14. Filmens premiss är handlingen förkortad till en enda 

mening. Om du ska försöka formulera Sju minuter efter 

midnatts premiss hur skulle den kunna låta? Jämför med 

dina klasskompisar, har ni formulerat er liknande eller finns 

det fler alternativ för filmens premiss? 

 

Filmens berättelse utgår från en bok med samma namn som först 

skrevs av författaren Siobhan Dowd. Hennes historia var 

självupplevd då hon själv led av cancer. Sorgligt nog hann hon inte 

fullfölja sitt verk utan kollegan Patrick Ness fick ta över och skriva 

klart boken när hon dött. Den spanske regissören J.A. Bayona valde 

att göra en film av boken. I berättelsen har ett urgammalt monster i 

form av ett träd en stor roll.  

 

15. Varför tror du att Siobhan Dowd valde att berätta historien 

om Conor med en sådan karaktär med? Vad kan 

trädmonstret stå för? Varför hade monstret just skepnaden 

av ett träd tror du? Om du tänker dig berättelsen utan 

trädmonstret hur skulle den ha berättats då? Vad hade gått 

förlorat i berättelsen? 

 

 

 

 

Produktionsuppgifter 
Spanien och USA 2016, 109 minuter 

Regi: J.A. Bayona. Engelskt tal, svensk text.  

 


