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LITTERÄR FÖRLAGA
Jaguaren av Ulf Stark och Anna Höglund
BERÄTTELSEN
En kväll när pojken Elmer ska gå och lägga sig
förvandlas han till en jaguar. Han ger sig ut i
storstadens djungel och får uppleva spänning,
kärlek och äventyr.
Där ute är det natt och stjärnorna lyser. Elmer är
glad och lycklig, men så kommer grannens läskiga
hund Prins. Prins är dock rädd för Elmer eftersom
Elmer nu är jaguar. Elmer träffar också en söt
katt. Katten blir dock skrämd av jaguaren Elmer
och springer iväg över gatan. Den blir överkörd
och Elmer blir ledsen. Han tror att katten är död
och det är hans fel.
Katten vaknar dock till liv och får rida på Elmers
rygg. Utanför sitt hos ser Elmer sin mamma i
fönstret. Då blir han lessen, han vill hem, men
jaguarer sover ju inte inomhus.
FILMENS TEMA
Filmen handlar om mod och rädsla. Istället för att
vara rädd förvandlas Elmer till den som skrämmer
andra.

Handledning

Katten Ellinor är först rädd för jaguaren Emil,
men sedan blir de kompisar. Det som från början
kan verka skrämmande, är kanske inte det när
man lär känna det bättre.
Filmen handlar också om dröm och verklighet.
Kan ett barn plötsligt förvandlas till ett djur eller
drömmer Emil bara. Vad händer när man
drömmer?
Många barnböcker utspelar sig i gränslandet
mellan dag och natt. Det är alltid något
skrämmande över natten och det beror inte bara på
mörkret. Det beror också på att andra regler gäller
i drömlandet – om natten.
LEK OCH DISKUTERA
Ha boken framme och bläddra och visa i boken
samtidigt som ni diskuterar/leker.
- I filmen förvandlas Elmer till jaguar. Fråga
barnen vilka djur de skulle vilja vara, om de fick
välja och om de visste att de fick bli människa
tillbaka om en stund?
Låt barnen – ett i taget - härma det djur de skulle
vilja vara. De andra barnen får sedan gissa vilket
djur det är.
- Vad händer egentligen när man drömmer.
Berätta gärna för barnen om en egen dröm du haft,
någon dröm som gjort dig glad/lessen. Fråga
sedan barnen om deras drömmar.

- I filmen ger sig Elmer/jaguaren ut i
”storstadsdjungeln” på natten. Kan en stad vara en
djungel? Hur ser det ut i det rum vi just nu
befinner oss i. Är det här en djungel? Låt barnen
fundera över vilka djur som de olika föremålen i
rummet kan symbolisera. En stol kan till exempel
vara en elefant. Låt dem springa fram till varsitt
föremål och berätta vilket djur det kan vara.
- Varför tycker vi att det är mer skrämmande på
natten än på dagen? Berätta om någon egen
skrämmande upplevelse du hade som liten eller
hitta på en sådan. Fråga barnen vad de tycker är
skrämmande?

