
SVJ - Stora Vänliga Jätten 
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Filmhandledning 
Filmen passar för år 1- 5 
Tema: Äventyr, Fantasy, Konst, Bok på film, Uppväxt/familj, Vänskap/Respekt 

Fakta om filmen 
Originaltitel: The BFG - Big Friendly Giant 
Regi: Steven Spielberg 
Genre: Animation / Äventyr / Familjefilm 
Land: USA 
Språk: Svenskt tal (dubbat) 
Längd:1 t. 57 min.  
Produktionsår: 2016 
Aldersgrense: 7 år 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?
v=dPdcnOXqglE 
Filmens officielle Facebook-side: https://
www.facebook.com/thebfgmovie/ 

HANDLING 

Den föräldralösa Sophie möter den Stora Vänliga Jätten, som trots sitt något 
obehagliga utseende, visar sig vara en godhjärtad figur. Stora Vänliga Jätten är 
utstött av de andra jättarna för att han, till skillnad från dem, inte gillar att äta små, 
söta barn. Tillsammans utarbetar Sophie och SVJ en plan för att bekämpa de 

https://www.youtube.com/watch?v=dPdcnOXqglE
https://www.facebook.com/thebfgmovie/?rf=275584912786366


människoätande jättarna, en plan som kommer att involvera både att fånga 
drömmar och drottningen av England! 

OM FILMEN 

"SVJ" är baserad på barnboksförfattaren Roald Dahls klassiska bok med samma 
namn. Boken kom ut 1943, och har sedan dess översatts till mer än 50 språk. Detta 
är första gången historien har berättats som en spelfilm. Filmen är regisserad och 
producerad av Steven Spielberg, som redan är känd för några av filmhistoriens 
största filmframgångar, såsom E. T., Tillbaka till framtiden, Schindlers List, Indiana 
Jones och Jurassic Park. I samband med visningen och tillhörande uppgifter, 
rekommenderas att ha läst boken i förväg. Detta är inte en förutsättning för att 
kunna ha glädje av filmen och kunna diskutera den efteråt, men det kommer att 
ge upplevelsen ett mycket större djup. 

Förslag på uppgifter i samband med filmen 
Uppgifterna kommer inte i en viss ordning. Ni väljer fritt som ni vill bland dem. Det är 
inte meningen att man ska arbeta med alla uppgifter. Varje lärare väljer dem som 
bäst passar deras elever och ämnen. 

Varje lärare måste också, utifrån sin egen elevgrupp, värdera (och möjligen 
anpassa) svårighetsgraden på de olika uppgifterna. 

Några av frågorna / uppgifterna rör små detaljer i handlingen. Det bör inte gå för 
lång tid mellan förberedelse, visning och efterarbetet med filmen. Vi vill gärna 
uppmärksamma er på att vissa uppgifter avslöjar detaljer i filmens slut. För 
filmupplevelsens skull bör ni inte visa de uppgifterna för elever förrän efter de sett 
filmen. 

1. FÖRBEREDELSEUPPGIFTER 

A) LÄS ELLER LYSSNA TILL BOKEN 
 
Att läsa boken som filmen bygger på är inte en förutsättning för att kunna njuta av 
den och kunna göra uppgifterna till filmen, men det kommer att ge upplevelsen 
ett mycket större djup. Låna boken på ett bibliotek, eller skaffa som ljudbok. 
  

B) VAD FÖR SLAGS FILM SKA VI SE? 

Före visning, ta lite tid till att sätta er in vad för typ av film ni ska se. Visa gärna 
filmens trailer ( se länk ovan) och använd internet för att hitta information om den. 
Diskutera i klassen om vilka förväntningar ni har. 



C) FÖRFATTARE  
Författaren Roald Dahl har skrivit många berömda barnböcker. Vilka känner du 
redan till? Flera av dessa har tidigare filmats, vet du vilka? Använd Internet och 
bibliotek och hitta mer information om Roald Dahl. 

2: EFTERARBETESUPPGIFTER 

A: KREATIVA UPPGIFTER 

1) Tänk dig att du har en jätte som en vän. Rita en bild av er två när ni gör något 
kul tillsammans. 

2) Nedan ser du en översikt över olika scener från filmen. Läs dessa och göra en 
teckning eller en målning av en av scenerna. Ge konstverket en titel som 
framhäver scenens budskap. 

Scener: 
- När SVJ fångar Sophie och springer iväg med henne till Jättarnas land. 
- När en av jättarna kommer till SVJs grotta, och Sophie måste gömma sig i en 
Zebrurka för att inte bli upptäckt. 
- När de nio stygga jättarna plågar SVJ, medan Sophie gömmer sig i ett gammalt 
bilvrak. 
- När Sophie får följa med SVJ på natten till det stora trädet där han fångar 
drömmar med håven. 
- När Sophie och SVJ äter middag med drottningen. (Och SVJ serverar 
"skottskumpa" som alla börjar att fisa av.) 
- När helikoptrarna fångar jättarna och transporterar dem till en övergiven ö. 

3) Stora Vänliga Jätten talar på ett lite udda sätt, men Sophie förstår ändå vad 
han säger. Kan du hitta på några sådana konstiga fraser, där du vrider och vänder 



ord och uttryck, men där innehållet i det du säger fortfarande är förståeligt? 
Samarbeta med andra i klassen, och sätt samman en liten, rolig konversation. 

4) Prata tillsammans i klassen. Vilka scener i filmen minns du bäst? Varför? Välj en 
av dessa scener och återberätta händelsen och stämningen som en dikt. (Om du 
skriver i jag-form, kan du ge berättarrösten till vilken av karaktärerna i scenen du 
vill.) 

5) Arbeta i grupper och skapa små pjäser där du illustrerar en dröm. Drömmen du 
visar kan vara konstig, kuslig, trevlig, rolig eller på annat sätt. Framför för de andra i 
klassen! 

!  

B: KARAKTÄRERNA 

1) Beskriv Sophie. Vad är hennes starkaste och vad är hennes svagaste sidor? 

2) Om Sophie hade gått i klassen, vad skulle du ha hittat på med henne? 

3) Beskriv Stora Vänliga Jätten. Vad tycker du mest om med honom, vad tycker du 
minst om med honom? 

4) Jämför Sophie och Stora Vänliga Jätten. Vad har de två gemensamt? Diskutera 
i grupper och gör en lista. 

5) Tänk dig att du är en journalist och ska intervjua Stora Vänliga Jätten. Skriv ner 
tre frågor som du skulle kunna tänka dig att fråga honom. (Fråga andra i klassen 
vad de tror att han skulle ha svarat på dina frågor.) 

6) SVJ hade tidigare en pojke som bodde med honom. Vad får vi veta om den här 
killen? Rita en bild av den här pojken, så som du tror att han så ut. 



7) I Jättarnas Land vistas SVJ tillsammans med nio andra hemska jättar. Är det 
möjligt att säga något positivt om dem? Diskutera i klassen.  

8) Tänk dig att du är drottningen av England när hon skulle skriva i sin dagbok om 
vad hon upplevde den dagen Sophie och SVJ besökte henne. Skriv ner vad du 
tror att hon skulle komma ihåg mest från den dagen. 

C: ÖVERNATURLIGT 

1) Vad är övernaturligt i den här filmen? Diskutera i klassen och gör en lista med 
olika exempel. 

2) Finns det jättar eller andra "nästan mänskliga varelser" i verkligheten? Diskutera i 
klassen? 

3) Kan du höra om jättar eller liknande varelser i svenska folksagor? Ge exempel. 

4) Vilka andra övernaturliga varelser än jättar kan man höra om i svenska 
folksagor? Vilka är dina favoriter? Motivera ditt svar. 

5) Sophie talar om "spöktimmen" (som hon tror är klockan tre och inte vid midnatt). 
Vad är ett spöke? Finns det spöken i verkligheten? Diskutera i klassen. 

6) I sovsalen på barnhemmet, på natten, säger Sophie till sig själv att hon aldrig får 
gå ur sängen till fönstret och kika bakom gardinerna. (Men hon gör det ändå!) 
Vad innebär det att vara mörkrädd? Varför är det så mycket lättare att föreställa 
sig att det ska ske läskiga saker på natten än under dagen? 

7) Vad är en mardröm? Ge exempel. Vad kan vara anledningen till att du får 
mardrömmar? 

8) Kan våra drömmar berätta något om våra verkliga liv? Vad innebär det att ha 
en  "sanndröm"? Diskutera i klassen. 

D: DIVERSE 

1) Sophie bor i London, huvudstaden i Storbritannien. På vilka olika sätt kan man se 
att detta är en engelsk stad? Diskutera i klassen, vad såg du i filmen som är typiskt 
brittiskt? 

2) I filmen ser vi Sophie läsa boken "Nicholas Nickleby", en berömd bok skriven av 
Charles Dickens. Använd internet för att ta reda på vad den här boken handlar 
om. Tror du att den passar dig? I så fall, låna den på ditt bibliotek! 

3) Sophie säger att hon lider av sömnlöshet. Vad betyder det? 

4) Hur tror du att det går med Sophie framåt i livet? Kommer hon träffa SVJ igen? 
Prata med varandra i grupper, och dikta ihop en fortsättning på denna historia. 



5) Sophie är föräldralös och bor på ett barnhem där hon delar en sovsal med 
många andra barn. Vad får vi veta om det här stället? Hur tror du att det är att 
leva på ett sådant barnhem? Finns det sådana barnhem i Sverige idag? 

6) Sophie är en modig flicka. Ge flera exempel på olika sätt att vara modig på. 

7) SVJ säger: "Jättar har inga mammor och pappor. Vi är lika gamla som jorden, 
tror jag." Hur gammal är jorden? Hur länge har det funnits människor? 

E: GENERELLA FILMFRÅGOR 
 
1) Hur bra tyckte du filmen var? Vad tyckte du var bra och vad tyckte du var 
dåligt?  

2) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen 
dig ledsen? Blev du nån gång glad under loppet av filmen? Generad? Arg? Vad 
fick dig att le, skratta eller gråta? Gjorde något dig frustrerad? Reagerade dina 
klasskamrater på samma sätt som du gjorde? Diskutera i klassen 

3) Hur väl tyckte du att den här filmen passade din klass? Motivera ditt svar.  

4) Varför tror du att de som gjort den här filmen ville berätta just den här historien? 

5) Välj en scen som du gillade och förklara vad det var som gjorde att du tyckte 
om den. 

6) Återberätta filmens handling med ca 50 ord. 

7) Vad tyckte du om hur filmen slutade? Motivera ditt svar. 



8) Vilka redskap har filmskaparna använt för att få fram olika stämningar ( ledord: 
klipp, musik, tempo, färger, ljus mm) 

9) Skriv en recension av filmen. Berätta om vad du gillade och vad du inte gillade. 
Motivera dina åsikter. 
 

Filmhandledning skriven av Per Olav Heimstad, utgiven av Norska Filminstitutet, 
översatt av Claire Brandum


