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Kurser 
 

Svenska A 15 p  
Engelska A 15 p 
Estetisk verksamhet 10 p  

Projektarbete 10p 
 

Projektledare: Thomas 
& Annika 

 FILMPROJEKTET 
  Tolerans/intolerans 
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Syfte 
 

Att eleven ska bli en medveten och kritisk konsument av film, TV och litteratur.  
 
Tid: vecka 45-51 
 
Metod: Lektionspass, föreläsningar, projektgruppsmöten, resurstillfällen, filmverkstad  
 
Poängfördelning:  Svenska A 15 p 
  Estetisk verksamhet 10 p  
  Engelska A 15 p 
  Projektarbete 10p 
Mål 
 

� Känna till filmens språk och dramaturgi 
� Lära sig grunden i analys av rörliga bilder 
� Kunna tolka och kritiskt granska bildbaserat material 
� Att kunna jämföra en skriven berättelse med filmversionen, och kunna dra 

slutsatser av jämförelsen 
� Att kunna skriva en kort essä utifrån någon detalj, replik scen eller liknande i 

en film 
� Att lära sig grunderna i filmhistoria 
� Att kunna se och analysera en film på engelska samt kunna presentera 

analysen muntligt 
� Att kunna läsa och analysera litteratur på engelska samt kunna presentera 

analysen muntligt såväl som skriftligt 
� Att kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller 

ett problem 
� Att kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren 

 
Examination:  
 

•   Den enskilda, skriftliga filmanalysen på svenska görs på tid för eget arbete 
och/eller   
    hemma. Analysen kommer att betygsättas. 
 

•   För att erhålla betyget G i svenska ska eleverna klara att jämföra sina tankar 
om en 
    filmatisering av Animal Farm med den filmen 

 

•   Filmanalysen på engelska presenteras muntligt av projektgruppen för 
    undervisningsgruppen. 

 

•   Den egna engelska romanen redovisas både muntligt i seminariegrupper 
och 
    skriftligt vid ett skrivtillfälle.  

 

•   Presentera 1 min film som ska vara gjord utif rån godkänt bildmanus. 
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•   Delta aktivt i gruppen och på projektgruppsmöten delge er handledare hur 
arbetet 
   fortskrider 

Tidsplan projektet 
 

v.45 

 
Projektstart  
Dramaturgi & rörliga bildens språk samt uppgift till Animal Farm 
 
Genomgång av och förberedelsearbete till reportagefilmen 
 
Romanstart engelska , film/bokanalys och val av film. 
 
Projektgruppsmöte: Genomgång av projekthandledningen, starta researcharbetet 

v.46 

 
Filmvisning: Animal farm, jämförande analys och dramaturgisk analys 
 
Förbereda reportagefilmen 
 
Digital berättelse 
 
Läs engelsk roman  
 
Projektgruppsmöte: stämma av förberedelsearbetet till reportagefilmen, hur går arbetet med 
novellen och digitala berättelsen? 
 
Resurstid 15 min/grupp 

v.47 

 
Titta på en engelsk film 
 
Redovisa digital berättelse 
 
Läs engelsk roman  
 
Projektgruppsmöte: Redovisa manus & bildmanus till filmen 
 
Resurstid 15 min/grupp 

v.48 

 
Filmhistoria 
 
Muntlig filmanalys - engelska 
 
Göra film, grupp A torsdag 
 
Projektgruppsmöte: diskutera den engelska filmen 

v.49 

 
Filmvisning med skrivuppgift 
 
Muntlig bokanalys - engelska 
 
Göra film, grupp D tisdag, grupp C onsdag, grupp B torsdag 
 

v.50 
 
Skriftlig bokanalys - engelska 

 
v.51 

 
Utvärdering, jullovsmatiné 

 
 

Filmfestival! 
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Betygskriterier svenska: 
 
För att uppnå betyget godkänt ska du 
 

• i din text använda dig av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 
(meningsbyggnad, ordföljd, ordformer, stavning med mera). 

 
För att uppnå betyget väl godkänt krävs dessutom 

 
• att du självständigt reflekterar över filmens innehåll och form, det vill säga att 
du ger uttryck för egna tankar och funderingar och kan knyta dessa till omvärlden 
eller dig själv i essäform. 

 

• att du i dina texter uppvisar en relativt säker språkbehandling. Språket ska 
vara varierat och tydligt och i stort sett korrekt. 

 
För att uppnå betyget mycket väl godkänt krävs dessutom 

 

• att du resonerar kring olika tolkningsmöjligheter av företeelser i filmen. 
• att du anlägger intressanta, gärna originella, aspekter på filmens innehåll och 
form. 
• att du relaterar filmens form och innehåll till andra filmer och böcker du sett 
och läst. 

• att du har en säker och elegant språkbehandling. Texten ska ha ett gott ”flyt”, 
det vill säga man får som läsare aldrig störas av ofullkomligheter i texten. 

 
Betygskriterier engelska: 
 
För att uppnå betyget godkänt ska du 

 
•   ha läst en roman på engelska och förstått huvudinnehållet. Du deltar i 
boksamtal och 
    utbyter information och åsikter och uttrycker dig med tydligt och klart uttal. Du  
    skriver en analys av romanen med ett klart och tydligt språk. 
 

•   ha sett en engelsktalande film och utbyter information och åsikter om den. 
Uttrycker 
   dig med tydligt och klart uttal i din muntliga framställning. 

 
För att uppnå betyget väl godkänt krävs dessutom 

 

•   att du i boksamtal tar ansvar för att föra samtalet framåt samt att du uttrycker 
dig på 
    ett tydligt och lättfattligt sätt. 
 

•   att du förstår både huvuddrag och de flesta detaljer i romanen och att du 
visar det i 
    boksamtalet och i skriftlig form. 
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•   att du analyserar en film och romanen med ett tydligt och informativt språk i 
din 
    muntliga framställning. 

 
För att uppnå betyget mycket väl godkänt krävs dessutom 

•   att du förstår både detaljer och huvudinnehåll i romanen, att du drar 
slutsatser om 
    syfte, åsikter och värderingar och att du resonerar kring detta på boksamtalet 
och i 
    skriftlig form. 
 

•   att du muntligt uttrycker dig ledigt och med gott språkligt flyt och att du 
anpassar   
   ditt språk till ämne, situation och lyssnare. 

 

Betygskriterier bild: 
 
För att uppnå betyget godkänt ska du 
 

• gestalta en idé eller tanke 

• beskriva och kommentera ditt arbete 
 
För att uppnå betyget väl godkänt ska du dessutom 
 

• använda dina kunskaper på ett kreativt sätt 

• värdera ditt eget arbete 

• diskutera och tolka filmer du ser i projektet 
 
För att uppnå betyget mycket väl godkänt ska du dessutom 

 

• använda dina kunskaper på ett personligt och kreativt sätt 
• diskutera, kritiskt granska och bedöma resultatet av ditt arbete 

• motivera dina val i arbetet med film & manus och dess betydelse för 
slutresultatet 
 

Betygskriterier i projektarbetskursen: 
 
För att uppnå betyget godkänt ska du 
 
Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär 
lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets 
utgångspunkt. 
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. 
 
För att uppnå betyget väl godkänt ska du dessutom 
 
Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift 
eller problem som projektet skall lösa. 
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa 
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dessa. 
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter. 
 
För att uppnå betyget mycket väl godkänt ska du dessutom 
 
Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen 
av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. 
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. 
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. 

    


