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Til læreren
Undervisningsmaterialet til den svenske novellefilm Kærlighedsbarn indeholder et 
handlingsreferat, som kan støtte hukommelsen efter filmvisningen, og forslag til tre 
tematiske indfaldsvinkler:
 1)  Fortælling i levende billeder behandler filmens struktur og fortællegreb og kan   
  give overblik over historiens gang.
 2)  Søskendejalousi sætter fokus på filmens tematik om en piges oplevelse af en   
  familieforøgelses helt uventede konsekvenser.
 3)  Kattepigen beskæftiger sig med pigens løsningsmodel for at genindtage en   
  naturlig plads i familien.

Man kan vælge at arbejde med ét eller flere temaer, ganske som man kan vælge frit at 
plukke i de tilhørende elevopgaver. Det afhænger af den afsatte tid, men der er stof til 
både en enkelt lektions efterbehandling eller til et lidt længere arbejde med filmen. 

God fornøjelse med film og arbejde
Judith & Ulrich Breuning
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Credits
Kärleksbarn (Kærlighedsbarn)
Sverige 2008
Instruktion & produktion: Daniel Wirtberg
Manuskript & klip: Daniel Wirtberg & Tobias Norén
Foto: Martin Matiásek
Musik: Bengt Nilsson
Spilletid: 6 minutter

Handling
Mor og datter hygger sig i familiens køkken og morer sig over, at blåbær giver sorte 
tænder! Glæden er stor, da far kommer hjem. Med en kasse i hånden. Som indeholder 
en kat! Pigen vil holde det nye familiemedlem, men far forbyder det, da kræet kan 
blive bange. Og da der skal puttes, orker far ikke at læse godnathistorie. Men pigen 
kan ikke sove og står op kun for at opdage, at far og mor hygger sig med katten, som 
far læser historie for! Mor bliver lidt forlegen eller direkte flov og dækker med en 
hastig bevægelse katten til. 

Næste dag surmuler pigen over morgenmaden, mens far er optaget af at fortælle en 
historie om, at han tog katten med på konditori, fordi den ikke var velkommen et 
andet sted. Pigen vil have det samme at spise som missekatten, der mæsker sig med 
flødeskumskage. 

Pigen smadrer sin sparebøsse, som er en porcelænskat. Hun drager ud alene langs en 
trafikeret vej, spiser og græder lidt.

Da hun atter vender hjem, ser hun far og mor ligge på gulvet. Travlt optaget af at lære 
den lille nye at gå på to ben. Pigen er nu iført en kattedragt.

Fortælling i levende billeder
Den lille fortælling om pigen, hvis forældre får en kat, som de kaster al deres 
kærlighed på, er bygget klassisk op med en begyndelse, en midte og en slutning. 
Eller hvad den græske filosof og dramatiker Aristoteles kalder tre akter. Første akt 
præsenterer som regel karakterer, miljø og konflikt. I anden akt udvikles konflikten, 
som til sidst kulminerer. I tredje akt forløses konflikten, og samtidig kan kimen til en 
ny historie lægges. Aktskiftene ligger, hvor handlingen tager en ny drejning. Første akt 
slutter, da pigen sover, og anden akt begynder ved morgenbordet. Tredje akt er pigens 
lille odyssé efter at have smadret sparebøssekatten.

Arbejdet med filmen kan tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse af 
det sete. Og derefter kan man mere systematisk strukturere begivenhederne på en 
handlingslinje, hvor de vigtigste hændelser markeres for at få overblik og fornemmelse 
for fremdriften i historien og ord på følelserne. Der er sparsom dialog, og pigens 
situation skildres mestendels i sigende billeder. Hun er ofte isoleret i forhold til 
forældre og kat, alene i billedet, og der er flere nærbilleder med undren eller tristhed. 
Det er på alle måder pigens film. Alt er set fra hendes synsvinkel og opleves med 
hendes øjne, samtidig med at det er hendes sindstilstand, der fylder billederne. 
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SAMMEN
Tal om filmen i klassen. Hvem handler filmen om? Hvorfor er far og mor •	
så glade for katten? Hvorfor vil de gerne have en kat? Ønsker pigen sig en 
kat? Hvorfor vil far ikke læse godnathistorie for pigen? Hvorfor dækker mor 
katten til, da pigen kommer ind i stuen og ser, at de har tid og kræfter til 
at læse for katten? Hvorfor køber pigen et kattekostume? Hvad synes I om 
filmen? Var der noget, som I ikke forstod? Noget som var mærkeligt? Hvem er 
hovedpersonen? Hvordan ved vi, hvem der er hovedperson? 

Tegn i fællesskab en handlingslinje på tavlen. Tal om begyndelse, midte og •	
slutning, og marker de tre akter på linjen. Tal om, hvad sker i de tre akter, og 
skriv de vigtigste ting på handlingslinjen. 

Tal videre i klassen om, hvorfor man forstår, hvad der sker, selvom personerne •	
ikke taler så meget. Hvad føler pigen? Hvordan har hun det? Hvordan kan vi 
se, hvordan hun har det?

ALENE
Tegn et billede af pigen, far og mor samt katten. Prøv at placere karaktererne i •	
billedet, så det kan fornemmes, hvordan alle føler og har det.

Hæng tegningerne op på opslagstavlen, og tal om, hvordan billeder kan •	
illustrere følelser og fortælle, hvordan mennesker har det. 

Søskendejalousi
Brandmanden der ikke kunne holde sig er en tysk børnefilm fra 1985. Den handler om en 
gammel og pensioneret brandmand, der hver nat drømmer om sin tidligere metier. 
Når der i drømmen lukkes op for vandslangerne – ja, så tisser den gamle brandmand 
i bukserne! Han er flov og skjuler problemet for sin kone. Men hun opdager det og 
finder en løsning! Filmen er på trods af hovedkarakterens alder en børnefilm, der 
skubber sit tema – våde sengelagner – op i en aldersgruppe, som de berørte børn kan 
forholde sig til uden selv at føle, at det går for tæt på. Og filmen vælger vel at mærke 
at fortælle om et alvorligt og virkeligt problem med befriende humor.

Det samme fortællegreb bruger Kærlighedsbarn, som i virkeligheden handler om 
søskendejalousi, men erstatter lillebror eller lillesøster med en kat. I dette tilfælde 
en hankat og altså en lillebror. Man kan tale om en fabel eller en allegori, der gør 
fænomenet søskendejalousi så grotesk, at alle børn, også de berørte kan forholde sig 
til og diskutere filmens handling og problematik. Forældrene agerer vildt urealistisk 
og dybest set helt uansvarligt. Det er for langt ude, at en kat kan udkonkurrere en 
pige, og at samme pige må iføre sig et kattekostume for igen at kunne håbe på at 
blive en del af familien. Det er også diskutabelt, om der er tale om et godt katteliv: 
Flødeskumskager, klædedragt og opret stilling med gangøvelser på to ben.
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SAMMEN
Tal i klassen om, hvordan forældrene behandler katten. Hvordan behandler •	
de pigen, da katten kommer ind i familien. Hvordan modtages katten af 
far og mor? Hvor og hvordan spiser den? Hvad lærer far og mor katten? 
Hvordan er den klædt på? Hvad laver pigen, før katten ankommer? Hvordan 
er stemningen mellem mor og datter? Hvad sker der om aftenen, da pigen skal 
i seng? Hvad oplever hun, da hun står op? Hvad sker der ved morgenbordet? 
Hvad ønsker pigen at få og opnå? 

Tal også om, hvorvidt katten i virkeligheden har det godt. Hvorfor er det •	
vigtigt for forældrene, at katten lever et menneskeliv? Hvorfor får den tøj på? 
Og hvorfor skal den sidde med ved bordet og gå på to ben? Men handler det 
egentlig om en kat eller om noget helt andet? Hvad handler filmen dybest set 
om? Er pigen ligefrem jaloux? Hvad vil det sige at være jaloux? Kan I nævne 
nogen situationer, hvor I har mødt jalousi? 

Jalousi subst. –en 
1. bitterhed el. had mod nogen, fordi de har noget, man ikke selv har, el. har mere af 
noget end én selv.
(Politikens Nudansk Ordbog, Politikens Forlag A/S, 2000)

I Gunnar Geertsens tekst fra Bølle-Bob-sangen om Lillebror hedder det i omkvædet: 
Lillebror, Lillebror, nej hvor er jeg træt af dig
Lillebror, Lillebror, jeg er træt af dig
Han styrer hele huset,
Alting drejer sig om ham,
Og jeg får al balladen,
Han får bare kys og kram

Tal videre om, hvordan de følelser, som pigen i filmen har over for katten, kan 
sammenlignes med følelserne i Bølle-Bob-sangen. Og tal om, hvor svært det kan være 
for nogen at få en lillebror eller lillesøster. Men også om, hvad I synes, at forældrene 
kunne, skulle og burde have gjort anderledes. I kan også se på filmens titel. Filmen 
hedder Kärleksbarn, som på dansk betyder Kærlighedsbarn. Hvad betyder ordet 
’kærlighedsbarn? Hvem er filmens kærlighedsbarn? Og hvorfor har man valgt den 
titel?

Find Lillebror-sangen, og syng den i klassen. Tal om, hvorfor personen i sangen er så 
træt af sin lillebror.

Kattepigen
Pigen iklæder sig til sidst et kattekostume, fordi en kat har forældrenes fulde 
opmærksomhed. Man skal åbenbart være kat for at være elsket. Ideen om at forvandle 
sig plantes måske allerede i pigens bevidsthed, da hun overhører den godnathistorie, 
som far læser højt for missen: 
’Jeg hørte, at du kunne forvandle dig til et hvilket som helst dyr i hele verden. Er du 
virkelig sikker på, at du kan forvandle dig til så lille et dyr som en myg?’ 
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Faderen læser formodentlig op af en Disney-bog, Da kongen var knægt, som også 
hedder Sværdet i stenen. Bogen bygger på tegnefilmen med samme navn fra 1963. Og 
tegnefilmen er en disneyficering af T.H. Whites roman om legenden om den unge 
Arthur, der bliver konge og stifter selskabet af riddere omkring det runde bord. 
Troldmanden Merlin opdrager Arthur og lader drengen være både fugl, egern og fisk 
for at prøve at overleve i alle elementer. Og i en giganternes duel mellem troldmanden 
Merlin og heksen Madame Mim forvandler disse sig til forskellige dyr.

SAMMEN
Tal i klassen om at ønske at være noget andet, end man er. For eksempel et •	
dyr. Kender I eksempler fra bøger og film, hvor mennesker forvandler sig til 
dyr? Hvorfor gør de det? Hvad vil de opnå? Hvorfor forvandler pigen sig til en 
kat? Hvad vil pigen opnå? Hvordan tror I, at forældrene reagerer på pigen i 
kattedragt? Kan der igen blive kærlighed til alle i den lille familie? Skal pigen 
mon blive ved med at gå rundt i sit kostume?

TO OG TO
Gå sammen to og to og lav en tegneserie i fire billeder, der fortæller, hvordan •	
det videre gik med pigen i den familie.

SAMMEN
Hæng billederne op på opslagstavlen sammen med de tidligere •	
’familiebilleder’, og fortæl om handlingen i jeres tegneserier.
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