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DEN FÖRTRÄFFLIGE HERR GLAD 
En film av Kaisa Penttilä, 20 min 
 
REKOMMENDERAS: Från 5 år. 
 
LITTERÄR FÖRLAGA 
Bygger på bilderboken ”Den förträfflige herr 
Glad” av Malin Kivelä och Linda Bondestam 
 
BERÄTTELSEN 
Herr Glad vill göra alla i hans närhet glada. Han 
är världsbäst på detta. Men när natten kommer, 
känner han sig ensam och tittar på stjärnorna. 
 När fröken Citron flyttar in en trappa ner, börjar 
herr Glad försöka göra henne glad och hoppas att 
han nu ska få en vän. Men det kräver tid, många 
vänliga leenden och en sällsynt bakelse av en 
sjungande bagare. 
 
FILMENS TEMA 
Filmens teman är ensamhet, vänskap, känslor och 
stjärnhimmeln. Hur uttrycker man sina känslor?   
 
 
 

LEK OCH DISKUTERA 
Man behöver inte gå igenom alla lekar, utan kan 
välja ut en eller flera, beroende på hur mycket tid 
man har och hur stor gruppen är. 
Man kan börja med att fråga hur man vet om 
någon är sur eller glad? Be barnen visa med miner 
hur man gör när man är glad och hur man gör när 
man är sur. 
 Varför tror barnen att fröken Citron i filmen är 
sur? Hur ser hon ut när hon är sur? 
 Lite svårare kan det vara att förklara varför herr 
Glad hela tiden är glad? Hur vet vi att han är glad? 
 Det finns ju också andra känslor än att vara sur 
eller glad. Be barnen nämna några och hjälp dem 
på traven om de har svårt att hitta ord för känslor. 
 Låt dem härma olika känslor: glad, sur, ledsen, 
arg, rädd, lycklig, förvånad, nyfiken, ensamhet, 
allvarlig, blyg. 
  
Sedan kan man leka känslobussen. Leken går ut 
på att man föreställer sig att man sitter i en buss. 
Ett barn får komma fram och lekledaren viskar en 
känsla (till exempel arg) i örat på barnet. Sedan 
får barnet försöka se arg ut och ”stiga på” bussen. 



De andra barnen försöker gissa med vilken känsla 
barnet stiger på bussen. 
  
I filmen är Glad glad hela tiden. Men är han 
riktigt glad? Hur känner han sig på kvällarna när 
han tittar på stjärnorna? 
 Fråga barnen om de brukar titta på stjärnor? I 
filmen nämns flera stjärnbilder. Vad är 
stjärnbilder? När människor för flera tusen år 
sedan började studera himlen och stjärnorna, 
tyckte de att de liknade olika djur och gav dem 
namn efter detta. Stora hunden är ett bra exempel. 
 Här kan man med datorn visa några av de 
stjärnbilder som förekommer i filmen och boken 
(till exempel Stora hunden, Kassiopeja, Draken, 
Lilla björnen) genom att gå till  
 
http://www.ungafakta.se/pyssel/mala/stjarnbilder/ 
 
Till sist kan man låta barnen göra egna 
stjärnbilder. Här krävs lite förberedelser. Barnen 
behöver ett svart papper (gärna lite tjockare än 
vanligt papper) samt en blyertspenna. Man kan på 
förhand ha printat ut några av de stjärnbilder som 
finns på sajten ovan. Genom att lägga den 
utprintade stjärnbilden på detta svarta pappret och 
sedan trycka genom stjärnorna så att det blir hål i 
båda pappren kan man göra en lite stjärnhimmel.  
Det är viktigt att man visar barnen hur det går till 
och man kan också gå runt och hjälpa dem. 
Barnen uppmanas sedan att klistra upp det svarta 
pappret i ett fönster därhemma och se hur det ser 
ut. Har man ett fönster i visningslokalen, så kan 
man sätta det svarta pappret mot fönstret och visa 
hur det kommer att se ut. 
 En variant av detta pyssel är också att man utgår 
från barnens födelsedatum och låter dem göra sina 
egna stjärntecken. Mallar finns på sajten ovan. 
Man kan kort berätta att ett födelsestjärntecken är 
det tecken som fanns på stjärnhimlen när man 
föddes (nu är det ju inte riktigt så enkelt, men det 
är en godtagbar förklaring för små barn). 
 Stjärntecknen är: 
Väduren: 21 mars - 19 april 
Oxen: 20 april - 20 maj 
Tvillingarna: 21 maj - 21 juni 
Kräftan: 22 juni - 22 juli 
Lejonet: 23 juli - 22 augusti 
Jungfrun: 23 augusti - 22 september 
Vågen: 23 september - 22 oktober 
Skorpionen: 23 oktober - 21 november 
Skytten: 22 november - 21 december 
Stenbocken: 22 december - 19 januari 
Vattumannen: 20 januari - 18 februari 
Fiskarna: 19 februari - 20 mars 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 


