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LÄRARHANDLEDNING TILL ”TRE BERÄTTELSER”
Tre berättelser är tre kortfilmer om kärlek, äventyr och utanförskap som inspirerats av litterära klassiker. Namnen 
på dessa filmer är: Josefins himmel, Bevakad och Jägaren. Filmerna är gjorda med tanke på elever som har svenska 
som sitt andraspråk. Innehållet i filmerna är avancerat och ibland mångbottnat men blir lätt tillgängligt eftersom 
eleverna inte behöver läsa eller höra sig till det utan det beskrivs i bilder.  De ska med filmen som medium ges möj-
lighet att förstå känslor och abstrakta ting. På så sätt hoppas vi att de inspireras till att själva försöka uttrycka vilka 
känslor filmerna väcker, kanske bli påminda om liknade situationer i sitt liv och vilja beskriva dem för varandra i 
diskussioner och eventuellt även i skrift. 

MÅLGRUPP
Målgruppen är samtliga elever som har behov av SVA och går i Åk 7 - 9. Det gäller elever som varit i Sverige från ca 
sex månader till tre fyra år. I denna handledning föreslår vi hur filmerna kan användas 
dels för de elever som varit kort tid i Sverige, nybörjare = N, 
dels för elever som kommit längre i sin svenska språkutveckling, fortsättare = F

I den nya kursplanen för SVA åk 7 – 9 ska bl a följande behandlas (kursiverat). Under varje punkt kommenteras hur 
filmerna anknyter till detta:

• Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som 
belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. 
Kommentar: Med hjälp av dessa filmer kan du som lärare ge eleverna möjlighet att uppleva identitets- och livsfrågor 
och därefter låta eleverna diskutera i grupp.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och 
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger
Kommentar: Hur man kan behandla en del av detta som t ex språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar ges 
förslag till i lärarhandledningen.

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 
Kommentar: I lärarhandledningen, se nedan,  föreslås hur man kan jämföra de tre filmerna.

• Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som 
verken har tillkommit i. 
Kommentar: Filmerna har inspirerats av några kända litterära verk. I magasinsprogrammen beskrivs dessa och i 
lärarhandledningen ges tips om hur man kan knyta ihop originalverket med filmen.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, ve-
tenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag 
samt deras ord och begrepp. 
Kommentar: Filmerna och de litterära originaltexterna tillhör den berättande genren. Svåra ord och begrepp finns 
förklarade i ordlistor som hör till lärarhandledningen. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan 
samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 
Kommentar: Filmerna kombinerar ord, bild och ljud. Genom mediet film blir det lättare för eleverna att uppleva 
stämningar och känslor. I lärarhandledningen finns förslag på frågor som triggar eleverna att reflektera skriftligt 
och muntligt. 

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation. 
Kommentar: Filmerna berättar om typiska ungdomsproblem, framtidstankar och äventyrsdrömmar. I lärarhandled-
ningen ges förslag på hur eleverna kan förmås att dels återberätta handlingen men också dra paralleller till liknande 
egenupplevda situationer. I gruppsamtal får eleverna på så sätt ett erfarenhetsutbyte som kan vara utvecklande.
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ARBETSUPPGIFTER OCH ORDLISTOR

Till varje film finns en ord- och uttryckslista med ord- 
och uttrycksförklaringar om eleverna inte har så stort 
ordförråd.
 Arbetsblad med diskussionsfrågor och/eller skriv-
uppgifter finns till varje film. Dessa kan besvaras och 
lösas på olika språkliga nivåer genom att olika krav på 
språknivå ställs på det talade respektive skiftliga språket.
 De tre filmerna kan ses i en följd och genrerna sedan 
jämföras ur olika synvinkel: 

• Språkliga drag 
• Personbeskrivningar 
• Miljöbeskrivningar

F = fortsättare, elever, som kommit längre i språket 
De elever som kommit litet längre i sin språkutveckling 
= F kan även se det program som hör till varje kortfilm 
och som behandlar den litterära genre som inspirerat 
respektive film. Namnen på dessa magasinsprogram 
är: Berättelser om ungdom (till filmen ”Josefins him-
mel”), Berättelser om dystopier (till filmen ”Bevakad”) 
och Berättelser om äventyr (till filmen ”Jägaren”). Dessa 
program tar på ett enkelt och lekfullt sätt upp litterära 
klassiker och manar till eget berättande och skapande. 
Ett annat förslag är att läsa hela boken eller välja ut ett 
passande kapitel ur den bok som respektive film är in-
spirerad av och tillsammans läsa innan eller efter att 
man sett filmen. Därefter kan man i grupp diskutera 
- Hur tiden, då handlingen utspelar sig, påverkar 
handlingen och sättet att hantera situationen.
- Hur man i boken förmedlar stämningen och känslor 
som uppkommer och jämför med hur detta kommer 
fram i filmen.
- Vilka likheter i innehåll och känsloyttringar som 
finns i boken/kapitlet och filmen.
- Vilka skillnader som finns i boken/kapitlet och fil-
men.

Meta Lindberg Attlerud

INNEHÅLL I FILMEN ”JÄGAREN”
Vanja drömmer om att bli jägare. Tillsammans med 
traktens killgäng beger hon sig ut på en illegal älgjakt. 
Vanja vill vara den som skjuter älgen, en stor belöning 
har utlovats. Men det är fler som vill skjuta älgen och 
saker och ting går över styr. Flera hot dyker upp i den 
täta skogen... Jägaren är inspirerad av den litterära klas-
sikern ”Skriet från vildmarken” av Jack London. En film 
om mod, jakt och frihet. 

INNEHÅLL I FILMEN ” BEVAKAD”
Från sin bevakningscentral i köpcentrumet ser väkta-
ren Ann allt. Hon lever genom sina kameror och vågar 
sig sällan ut i verkligheten. Kamerorna ger henne makt. 
En dag börjar en ny kille jobba i sportaffären och då 
händer något med Ann. Men hur ska hon närma sig ho-
nom? Bevakad är inspirerad av Karin Boyes ”Kallocain”.

INNEHÅLL I FILMEN ”JOSEFINS HIMMEL”
Sextonåriga Josefine och hennes pappa lever ett av-
slappnat och kringflackande liv på en segelbåt. Det är 
de två mot världen och Josefine trivs med att ha sin pap-
pa för sig själv. När Josefines pappa träffar en kvinna 
som han menar allvar med hotas Josefines tillvaro. Han 
vill stanna iland, men Josefine vill till havs. Filmen är in-
spirerad av romanen ”Bonjour tristesse” av Françoise 
Sagan.
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Frågor och annat till filmen ”Jägaren” 

Personer i filmen: 

Vanja= tjejen som är med 

Jonas= killen som skjuter katten 

Rani = killen med rödrutig skjorta 

Oliver= killen som bryr sig om Vanja 

Siri = katten 

Översätt, gör texten till filmen enklare 

 

Uppgifter till texten: 

 Försök berätta med egna ord om vad som hänt! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Vad gör ungdomarna i skogen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Vad ska de skjuta? Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Tolkningsfrågor (nedanstående frågor kan först besvaras av var och en skriftligt och svaren 

därefter läsas upp och diskuteras i liten grupp) 

 Varför tror du att Jonas blir så arg på Vanja? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Vad tror du att Vanja gör i slutet? Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F-uppgifter (för dem som kommit längre i språket), som antingen kan diskuteras eller 

besvaras skriftligt. 

Se magasinsprogrammet ”Berättelser om äventyr”. Skriv ner citat ur böcker från 

programmet.  Diskutera dem i grupp! 

Läs ”Skriet från vildmarken” av Jack London. Se om filmen ”Jägaren”. 

Vilka likheter finns 

 i handlingen 

 mellan huvudpersonerna 

 i bokens och filmens slut/ upplösning? 

Skriv/ skapa muntligt en egen äventyrsberättelse med de förutsättningar som ges i 

programmet (eventuellt först tillsammans i klassen). 



Ord- och uttryckslista till filmen ”Jägaren” 

Ungdomarna i filmen pratar med varandra och använder ett undomsspråk fyllt av slanguttryck och 
vardagsspråk. Sådana ord är understrukna i denna ordlista! 

en älg=  

ett skavsår=  

dojan= skon 

dra= (här) ge sig iväg 

Kom igen!= (här) Kom nu! 

asnice=jättebra 

snubben= mannen, killen 

tjuvjakt= när man jagar utan tillstånd 

plocka älgen = (här) döda, skjuta älgen 

kolla = titta 

stuga = litet hus 

Du fick den = du träffade den, du sköt den 

Det plockar väl ett djur = det tar väl ett djur  

favoritklipp = ens bästa film 

skrämma någon = göra någon rädd 

Kom igen, öka= (här) gör det fortare 

Han torskade = han misslyckades, blev träffad 

Vi kör = (här) vi fortsätter 

Den här killen har ingen kuk = (här) den här killen är feg, vågar inget 

Det räcker! = det är nog, tillräckligt (här) fortsätt inte! 

jaga = att leta upp ett djur och skjuta, döda det 

fittig hora = mycket nedsättande om en tjej eller kvinna 



det ekar = ljudet kommer tillbaka 

Kan ni förklara grejen med kusinerna = kan ni förklara vad som är speciellt med kusinerna 

farsa= pappa 

De har suttit inne = de har suttit i fängelse 

Vi släpper dem = (här) vi bryr oss inte om dem 

snubbe = man 

styckmörda= mörda, döda och sedan dela kroppen i smådelar 

super = dricker för mycket sprit 

en fyrhjuling = ett fordon som har fyra hjul 

kaliber= storlek på en kula som manskjuter med 

studsare = gevär 

Skjuta skallen av någon = skjuta huvudet av någon 

 



N + F 

Diskussionsfrågor till filmen ”Bevakad”  

Innehållsfrågor, förståelsefrågor (nedanstående frågor kan lösas i en mindre grupp och gemensamt 
skrivas ner) 

• Vilka känslor tror du att den som bevakar har till killen som provjobbar? Förändras de? Hur? 
När?________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

• Vad tror du att killen som provjobbar 
tänker?_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________ 

• Vilken press (vilka förväntningar) har han på sig? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Tolkningsfrågor (nedanstående frågor kan först besvaras av var och en skriftligt och svaren därefter 
läsas upp och diskuteras i liten grupp) 

• Har du känt dig bevakad eller kontrollerad? När? Hur? Berätta! 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

• Vad kan man lära sig av filmen? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



F-uppgifter (För dem som kommit längre i språket), som kan besvaras muntligt eller skriftligt. 

Se magasinsprogrammet ”Berättelser om dystopier”! 

Läs boken ”Kallocain” av Karin Boye! 

Jämför filmen ”Bevakad” med innehållet i boken Kallocain. Vilka likheter finns?  

Uppgift: Följ vad som sägs i magasinsprogrammet och skriv/ skapa muntligt en egen dystopi! 



Ord- och uttryckslista till filmen ”Bevakad” 

bevakad= att någon kontrollerar och ser vad man gör 

”Kom igen!” = (här) Gör som jag säger! 

fixa = (här) skaffa 

ett par benskydd =  

ett säkerhetsskäl= en orsak som beror på säkerhet 

kolla = titta 

ett förskott = (här) att få lön i förväg 

provjobba = arbeta på prov, vilket betyder att man arbetar utan lön för att visa att man kan arbeta 

Fugees = ett musikband 

tagga = (här) gå 

en rapport = en skrivelse där man informerar om något 

en stöld = när något stjäl något, tar något utan tillstånd 

inspelat på band = filmat 

erkänna = gå med på att man gjort ett fel 
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Diskussionsfrågor till filmen ”Josefins himmel” 

Innehållsfrågor, förståelsefrågor (nedanstående frågor kan lösas i en mindre grupp och gemensamt 
skrivas ner) 

 

• Hur visar pappan att han bestämmer? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________  

 

• Vad säger han? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
• Hur reagerar Josefin då? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 

Tolkningsfrågor (nedanstående frågor kan först besvaras av var och en skriftligt och svaren därefter 
läsas upp och diskuteras i liten grupp) 

• Vilka känslor uttrycker kvinnan som spelar flöjt? Varför, tror du?  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 

• Varför säger hon inte vad hon känner, tror du? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

 



 

 

• Vad känner Josefin? Varför?  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Vad tror du att Josefin egentligen vill?  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 

• Har du känt dig maktlös eller illa behandlad på grund av din ålder någon gång? När?  
• Hur kände du då? Vad gjorde du? Berätta! 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F-uppgifter (för dem som kommit längre i språket), som kan besvaras muntligt eller skriftligt 

Se magasinsprogrammet ”Berättelser om ungdom”. Skriv ner citat ur böcker från programmet.  Diskutera 
dem i grupp! 

Läs första delens kapitel sex i ”Ett moln på min himmel/Bonjour tristesse”. 

Jämför filmens scen med bokens kapitel. Vad är likt? 

Hur visar Josefin sina känslor? Vad gör hon? 

Hur visar Ce´cile sina känslor? Vad gör hon? 

Vad är speciellt med att vara ung? 

Skriv/ skapa muntligt en egen ungdomsberättelse med de förutsättningar som ges i programmet  
(eventuellt  först tillsammans i klassen)! 

 



Ord- och uttryckslista till  filmen ”Josefins himmel” 

dojor = skor 

schyst = ok 

ge dig nu = var nöjd, det är ok 

vara noga med något = tycka något vara viktigt 

porrig = sexig 

hitta in = (här) hitta in till land med båten 

att landa lite = 1) att stanna på land i stället för att vara ute på havet  

                         = 2) att ta det lugnt, varva ner 

att köra nåt = (här) att spela en melodi på gitarren 

det kommer att funka = det går säkert bra 

vegetarian = en person som inte äter kött utan bara mat från växtriket 

att se något hos någon = att tycka om någon av en orsak 

slippa kuska runt = inte behöva åka omkring utan att stanna någonstans 

inuti = inne i något, motsatsen till inuti= utanpå 

Vad håller ni på med? = Vad gör ni? 

att vara grym på något= att vara bra på att göra något 

Skärp dig! = Tänk på vad du gör! 

 

 

 

 

 

 

 


