
Det är en mycket speciell sommar för 10-åriga Valeria 
som bor med sin familj i Mexico City. Valeria är inkän-
nande och tumlas om av sin första romans, barndo-
mens upplopp och vännens och broderns förbjudna 
kärlek. En solig och vacker coming of age-film för åk 
3 och mellanstadiet.

Armas Blancas. Mexiko. Långfilm. 2022. 80. Regis-

sör: Mariana Musalem Ramos. Talat språk: Spanska. 

Undertexter: Swedish. Festivalsektion: Tävling 

barnfilm. Ålders rek. 9+
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Teman: Kärlek, Familj, Att växa upp

Kärlek  och vänskap
I Vassa blad flyttar Valerias morbror hem till hennes 
familj då han och hans fru ska separera. Morbrodern 
är ledsen och dricker alkohol för att döva sin sorg.  
Ungefär 22 minuter in i filmen har Valeria och hen-
nes morbror ett samtal om kärlek och förhållanden, 
Valeria ställer frågan “Varför är det så svårt”? (Vid 
diskussion i klassrum kan det vara relevant att visa 
scenen igen)

• Varför tror ni att kärlek stundtals kan kännas så 
svårt? 

• Hur känns det att vara kär i någon?

I slutet av filmen kommer Valeria på Sabi och hennes 
bror och förstår att det är de två som träffats även 
tidigare och att det är på grund av hennes bror som 
Sabi fått utegångsförbud och inte fick använda sin 
mobiltelefon.

• Vad gör Valeria när hon kommer på kompisen och 
brodern? 

• Varför tror ni hon gör så?

• Föreställ dig att du har ett syskon, hur tror du det 
skulle kännas om ditt syskon och din bästa vän hade 
blivit kära i varandra? Varför?

Att växa upp
Beskriv Valeria och Sabis relation. 

• Hur är Valeria och Sabis relation i början av filmen?

• Hur utvecklar den sig och varför blir det på det 
viset?

• Vad händer med deras relation i slutet av filmen?

• Hur hade Sabis mamma kunnat hantera situationen 
annorlunda?

Till skillnad från Sabis mamma så tillåter Valerias för-
äldrar att hon får träffa George, det de opponerar sig 
emot är att Valeria smiter iväg för att träffa honom 
utan att berätta var hon ska. 

Att samtala om efter filmen

• Olika föräldrar har olika regler för sina barn, hur 
tror ni det känns för de barn som har mer strikta 
regler än andra barn? Varför?

• Vad tycker ni om de regler Sabi har  jämfört med 
Valerias?

• Vem är det som bör sätta regler för barn? Varför?

• Finns det bra och dåliga regler? 

• Vilka regler hade du helst sluppit? Varför?

Valerias mamma försöker vid ett tillfälle hjälpa att 
torka Valeria med handduken efter att Valeria har 
varit och badat i poolen, men Valeria snäser av henne 
“kan jag få torka mig själv, jag är inte längre en liten 
flicka”. 

• Varför tror ni att många barn precis som Valeria 
behöver påpeka till exempel för en förälder att hen 
börjar bli äldre?

• Varför tror ni många barn längtar efter att bli äldre?

Vid ett annat tillfälle köper Valeria en bikini som hon 
gillar jättemycket men den är lite för stor, hon stop-
par ballonger i den och går ut för att möta George vid 
poolen. 

• Vad är det händer?

• Hur hade du känt om det hade hänt dig? 

• Vad gör George för att hjälpa Valeria?


