
F I L M  P Å  S V E N S K A

ATT GÖRA EGEN FILM har motiverat Filmklanens elever i 10 år. Förutom 
att det är roligt och kreativt så kan man jobba mångsidigt med innehållet. 


FILM PÅ SVENSKA är till för finska elever som läser svenska i skolan. 
Under besöket får deltagarna lyssna på en kickstart-föreläsning och sedan 
planera sin film och till slut presentera den som en kort pitch.


FÖRARBETE TILL KLASSEN


1. Material: Eleverna får gärna bekanta sig med materialet i förväg. Skriv ut eller gör det 
tillgängligt elektroniskt. 


2. Grupper: Bra om eleverna vet sina filmgrupper på tex 3-6 pers. redan innan besöket. 


3. Ämne: Välj ett eller flera ämnen filmerna bör handla om. Ni kan också låta ämnet vara 
fritt. 


4. Bedömning: Beslut er om hur ni vill bedöma elevernas filmer. Göra det klart för eleverna 
hur mycket svenska som var och en bör prata i filmen. Tex antal ord och uttryck från ett 
visst kapitel i boken.


5. Deadline: Fundera färdigt på hur mycket tid eleverna får…

• att planera färdigt filmen ifall det inte görs på timmen.

• för att filma den tex på mobiltelefon och evt. skicka in den. 


6. Presentation: Hur ska filmerna visas?

• Hur skall filmen presenteras?


UNDER BESÖKET:


Föreläsning 

Filmklanens representant talar med klassen om hur man kommer igång med en film. Vi 
kommer in på filmtyper, berättande, dialog och de olika hjälpdokument vi kan använda. 


Grupparbete 

Eleverna sätta sig i grupper på tex 3-5 och planera sin film. Man får gärna diskutera filmen 
med mediepedagogen. Till slut får grupperna pitcha sin film till mediepedagog, även 
ofärdiga kan presenteras. 
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