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Kära läsare!
Media är ett fantastiskt verktyg för att påverka och göra sin röst hörd på. 

Ung Media Sverige vill att alla unga ska ha möjligheten att skriva, fota, 
filma, podda och dela sina åsikter, tankar drömmar och idéer. Under de 20 
år vi funnits som organisation har vi gett tusentals unga möjligheten att 

skapa sina egna plattformar att göra sina röster hörda på. 

I ett av världens mest demokratiska och öppna länder borde det vara en 
självklarhet att unga har möjlighet att uttrycka sig. Tyvärr ser det inte ut 

så. I etablerad media glöms unga ofta bort och får inte komma till tals ens 
i frågor som berör dem och deras liv. 

Därför fortsätter vårt viktiga arbete, bland annat genom det här
materialet du läser nu. Använd det för att ännu fler unga röster ska få 

höras, tillsammans med oss! Vill ni starta en förening och fortsätta skapa 
media med oss efter träffarna är ni varmt välkomna. Ut ur medieskuggan 

och in i gemenskapen. 

Desirée Widell 
Förbundsordförande Ung Media Sverige

Stockholm 2019 
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Denna bok riktar sig till dig som vill leda en grupp unga i medieproduktion. 
Du jobbar kanske på ett kulturcentrum, bibliotek, boende, ungdomsgård, 

skola eller någon annan samlingsplats för unga. Medieproducera! 
innehåller ett färdigt upplägg för tre träffar som guidar dig och deltagarna 

från idé till färdig produktion. Ni väljer själva vilken teknisk utrustning ni 
använder, men alla övningar går att genomföra med enbart en mobiltelefon 

eller surfplatta. I varje träff vävs teoretiska och praktiska övningar 
samman, men övningarna fungerar även fristående. Om deltagarna är 

intresserade av stop motion och intervjuteknik hittar du övningar för detta 
längst bak. Där finns även färdiga mallar till alla övningar.

Gå in på Medieproduktionsguiden för fler tips och inspiration till era 
produktioner. Du hittar den på ungmedia.se/medieproduktionsguiden.

Upplägget på tre träffar gör det enkelt för er att starta en studiecirkel 
utifrån materialet. Läs mer på Kulturens hemsida kulturens.se. 

Intro
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Bra att tänka på som ledare!

Deltagarstyrt
Anpassa upplägget efter gruppen och se materialet som en mall. 
Använd övningarna för att hjälpa deltagarna att själva hitta sina 
berättelser.

Material
Läs igenom hela materialet innan ni sätter igång och kolla in vårt 
material på Medieproduktionsguiden - de kompletterar varandra. Visa 
gärna våra exempelfilmer för deltagarna.

Plats
Se till att det finns tysta rum där deltagarna kan spela in ljud. 
 
Antal deltagare
Anpassa upplägget efter antal deltagare. Vi rekommenderar att 
gruppen består av ca 10 deltagare.

Teknik
Ha med dig teknik så att det räcker till alla. Det går bra för två personer 
att dela på en surfplatta eller mobiltelefon, men fler kan bli krångligt. 
Se till att det finns högtalare och gärna en projektor.

Varierad intressenivå
Tappar någon intresse för det gruppen gör? Erbjud en kamera för att 
dokumentera hur medieproduktionerna skapas. Deltagaren får öva på 
att fota och bilderna är perfekta att använda till sociala medier.

Vi lär oss på olika sätt
All teori går att förstå genom att göra den istället för att förklara den. 
Det som är bra med film är just att det inte krävs avancerad språknivå 
eller att kunna sitta stilla länge. Anpassa de teoretiska delarnas längd 
efter gruppen. 

Integritet och skyddad identitet
Fråga om lov innan du fotar någon! Alla vill inte vara med på bild. 
Oavsett om personen har skyddad identitet eller helt enkelt inte vill 
synas på bild är det viktigt att respektera det.  

Paus
Det är viktigt att ta pauser under workshopen. Köp lite frukt och ta en 
paus halvvägs igenom träffen.
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Träff 1

     Hitta berättelsen!



1 0

Till workshopen behövs: 
Tejp
Pennor
Whiteboard eller stort papper

Mallar:
Skapa en historia
Jag i berättelsen
Berättelsekurvan
Tidslinjen
Min film

3 tim ink. 
30 min paus

Intro
Övningarna under första träffen hjälper deltagarna att komma på vad de vill berätta och hur de ska bygga 
upp sina berättelser. Gruppen väljer om de vill göra en gemensam produktion eller flera olika. Följ hela 
upplägget stegvis eller plocka de delar som din grupp behöver. 

Unde träff 1 finns övningar som hjälper deltagarna att komma på idéer till sina filmer. Kanske kommer någon 
redan här på en berättelse som hen vill göra en film utav? Övningarna visar också att det finns berättelser 
överallt; i en vardaglig händelse, ovanlig erfarenhet eller i ett känslosamt minne.

Spara deltagarnas ifyllda mallar, de är bra att ha när filmidén ska bestämmas.  

Steg 1: Lär känna varandra
Är ni på workshopen nya för varandra? Börja med att göra varsin namnskylt genom att skriva era namn på en 
tejpbit och fäst den på tröjan. Kör sedan en presentationsrunda och svara på frågorna:

 Vad heter du? 
 Vilket pronomen vill du att vi använder? Hon, han, hen, den eller annat alternativ.
 Vilken är din favoritfilm? Kommer du inte på någon kan du berätta om den senaste filmen du såg.

Att göra en film tar tid! 
Satsa på korta filmer på 

1-5 min. 

Att tänka på!
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Steg 2: Hitta berättelsen

Övning: Skapa en historia
Tid: 15 min 

Dela in deltagarna i mindre grupper och ge alla varsitt exemplar av mallen Skapa en historia och en penna. 
Se till att alla grupper sitter i mindre cirklar så de kan skicka mallen mellan sig. 

På mallen står dessa tre frågor: 
 
 Vem? Den första personen du träffade idag
 Var? En plats du besökte förra veckan
 Vad? En händelse du var med om förra månaden. 

Dags att sätta igång! Be deltagarna att: 

1. Rita eller skriva svaret på frågan Vem? 
Vika pappret så att svaret inte syns.
Skicka vidare pappret till den person som sitter till vänster om dem. 

2. Upprepa samma procedur för frågan Var?

3. Upprepa samma procedur och besvara frågan Vad?

4. Veckla upp pappret med alla svaren. Finns det en historia här? Vad kan ha hänt? Försök att tillsammans 
komma på en berättelse utifrån svaren på pappret och berätta för varandra.

Övning: Jag i berättelsen
Tid: 25 min

I denna övning jobbar deltagarna med den egna
erfarenheten som utgångspunkt för berättande.
Deltagarna kommer att fylla i redan påbörjade meningar
med sina egna tankar och erfarenheter.  Övningen
 väcker förhoppningsvis idéer som deltagarna kan utgå
från när de ska bygga upp sina filmer. 

1. Ge deltagarna varsitt exemplar av mallen Jag i berättelsen. 

2. Ta tio minuter till att fylla i de halva meningarna. Det går bra att antingen skriva eller rita svaren.

3. Är det någon som vill dela med sig av vad de skrivit? Läs upp de halva meningarna högt för varandra.

Det är inte ett krav att svara på 
alla meningar. Att höra svaren 
som de andra har skrivit eller 

ritat kan väcka nya idéer. 

Att tänka på!
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Steg 3: Utgångspunkter för berättande
Det finns olika sätt att hitta berättelser, kanske har någon i gruppen ett stort intresse för något? Kanske 
har någon en erfarenhet som hen vill dela med sig av?  

Övning: Din utgångspunkt 
Tid: 20 min

1. Skriv upp Erfarenhet, Intresse, Åsikt, Gräva och Information på ett papper och fäst på väggen 
eller skriv på en whiteboardtavla.

2. Brainstorma tillsammans kring orden med hjälp av frågorna:
 
 Vad är en Erfarenhet, ett Intresse eller en Åsikt? 
 Vad innebär det att Gräva? 
 Vad är en Informationsfilm? 

Ta hjälp av listan här intill för att förklara orden och fyll på med det som inte sägs.  

3. Låt gärna pappret med orden hänga kvar under hela träffen som inspiration. 
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Erfarenhet
Du utgår ifrån dig själv och berättar om något du varit med om. Det kan vara 
glatt, ledset, roligt, spännande, modigt eller provocerande. Det kan vara ett 
minne, en dröm eller en önskan. Du kan berätta om något  som skett under en 
längre tid eller något som varade i några minuter. 

Tips! Det är bra att välja en händelse som väckte känslor hos dig själv, då blir 
det lättare att förmedla händelsen till någon annan. 

Intresse
Gillar du sport, musik eller dans? Att berätta utifrån ett intresse innebär att 
berätta för andra om något som du själv är intresserad av. 

Tips! Det är bra att tänka på målgruppen. Är din film för personer som delar 
ditt intresse eller för någon som inte känner till ditt intresse? 

Åsikt
Tycker du att politiker borde lyssna mer på unga? Tycker du att vi måste göra 
mer för att motverka rasism? Ska vi inte hjälpas åt för att rädda planeten? Du 
har något som du tycker, alltså en åsikt och med den vill du skapa förändring 
eller få andra att tycka likadant. 
 
Tips! Du ska alltid jobba med känsla i dina filmer men här är det extra viktigt. 
Försök få tittarna att känna att det du säger är viktigt! Under träff 2 i 
övningen Känns det? får du tips på hur du väcker känslor med hjälp av bild.

Gräva
Vad händer på skolan egentligen? Varför säger rektorn att det är för dyrt 
att trycka er skoltidning på skolans kopiator men har precis köpt en ny lyxig 
kaffemaskin till lärarrummet? Vem prioriterar vart pengarna ska gå? Det kan 
vara något som inte stämmer. Det är dags att börja gräva! 

Tips! Läs på Medieproduktionsguiden om vilka rättigheter du har när du 
gräver. 

Information
Har din förening möte nästa månad? Har ni startat ett simlag och behöver fler 
lagkamrater? Perfekt tillfälle att göra en informationsfilm!

Tips! Tänk igenom vilken information som är viktigast att få ut. Ofta är det 
bättre att locka folk på ett roligt sätt än att rabbla datum och siffror. Om det 
är mycket information som du vill nå ut med kan du i slutet av filmen länka till 
en hemsida där tittaren kan få ytterligare information. 
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Steg 4: Ringa in berättelsen
Nu är det dags för deltagarna att ringa in vilka berättelser just de vill berätta. Detta moment kan ta en 
stund, det är inte alltid lätt att svara på alla frågor. Gå gärna tillbaka och ta fram berättelserna som ni 
skapade tillsammans i de tidigare övningarna, finns det berättelser där att utgå ifrån? 

Övning: Min film 
Tid: 25 min

1. Dela ut mallen Min Film till varje deltagare. Om det är några som gör en gemensam film så använder de en 
mall tillsammans. 

 Vad vill du berätta? Beskriv din idé.
 Varför vill du berätta det? Är det till exempel för att förändra något, göra någon glad eller visa en   
 orättvisa?
 För vem vill du berätta det? Vill du berätta för alla, för en viss grupp eller för en speciell person?
 Vilka känslor vill du förmedla? Vad ska tittaren känna när den ser din film? 

2. Låt deltagarna fundera och svara på frågorna för att komma fram till en berättelse som de vill jobba 
vidare med.

Steg 5: Verktyg för berättande
Nu är det dags för deltagarna att bygga upp sina berättelser. Här hittar du Berättelsekurvan och Tidslinjen, 
två verktyg för att vidare utveckla en idé.
  
Berättelsekurvan
En berättelsekurva visar vilka delar som finns med i en berättelse. Kurvan är ett dramaturgiskt mönster 
som de flesta berättelser följer, till exempel hur en berättelsen fördjupas, spänningen stiger för att sedan 
komma till ett avslut. Deltagarna kommer att använda berättelsekurvan för att planera vad som ska hända 
i sina filmer och hur berättelsen ska utvecklas. Det finns olika varianter på kurvor med olika många punkter.  
Vår kurva har fyra punkter: 

För att skapa mer spänning 
eller fördjupa berättelsen går 

det att lägga in fler
vändpunkter som ändrar

berättelsens riktining. 

Tips!

Berättelsekurvan är ett bra sätt 
att bygga upp en film, men det går 

såklart att experimentera.
Vad händer om problemet

kommer först? 

Presentation

Problem

Lösning

Avslut
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Exempel: Åsikt

Presentation. Berätta om din vision.
Till exempel “Jag drömmer om en värld där alla unga får synas och 
höras.”

Problem. Berätta varför det inte ser ut så idag, vilka hinder finns?
Till exempel “Statistiken säger att etablerade medier sällan vänder sig 
till unga med frågor som berör oss.”

Lösning. Berätta din lösning.
Till exempel “Vi ska bygga ett nätverk där unga kan stärka sina egna 
och varandras röster.”

Avslut. Fånga in filmens budskap med hjälp av en avslutande 
kommentar.
Till exempel “Låt oss tillsammans kämpa för att vi unga ska få det 
medieutrymme som är vårt.”

Exempel: Erfarenhet

Presentation. Besvarar frågorna vem, var och/eller när.
Till exempel “Jag och Amina är vänner och går i samma klass, vi brukar 
alltid gå till skolan tillsammans.”

Problem. En händelse eller en vändning.
Till exempel “En dag står jag och väntar på Amina men hon kommer 
inte. Jag blir mer och mer orolig och går till skolan själv.”

Lösning. Ett svar eller en lösning på problemet.
Till exempel “På kvällen svarar äntligen Amina i sin mobiltelefon när 
jag ringer. Hon har tvingats flytta. Vi har ett långt telefonsamtal och 
vi båda är ledsna. Men vi bestämmer att vi ska flytta till samma stad i 
framtiden, så fort vi får chansen.”

Avslut. Något som rundar av filmen. Vad har förändrats i personen, 
platsen eller situationen efter att problemet uppstod och löstes?
Till exempel “Nästa dag ringer jag Amina påväg hem från skolan och 
berättar allt som hänt under dagen.”



1 6

Tidslinjen
Om en deltagare har många ideér till sin film men inte riktigt vet vilka händelser som ska stå i fokus kan det 
vara bra att använda en tidslinje. På tidslinjen kan en samla alla sina idéer och lägga dem i ordning för att 
skapa en berättelse. 

Om någon till exempel vill berätta om sitt cykelintresse så kan tidslinjen användas för att skriva ner 
händelser som är kopplade till intresset. Såhär:

Övning: Lär er tillsammans  
Tid: 10 min

1. Rita upp berättelsekurvan och tidslinjen på en tavla eller ett stort papper. 

2. Ta hjälp av teoridelarna för att tillsammans gå igenom berättelsekurvan och tidslinjen.

3. Försök att applicera berättelsekurvan på en välkänd film. På vilket sätt följer filmen kurvan? Om filmen 
inte följer kurvan, på vilket sätt skiljer den sig?

Testa att ändra 
ordningen i berättelsen.  

Hur blir det om den börjar 
med slutet?

Tips!

När jag lärde mig cykla.

Första gången jag 
fick en egen cykel.

När jag ramlade av 
cykeln och bröt armen.

Första gången jag 
vann en cykeltävling.
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Övning: Bygg upp berättelsen
Tid: 25 min

1. Ta fram mallarna för Berättelsekurvan och Tidslinjen.

2. Låt deltagarna välja den mall de vill bygga upp sin berättelse i, enskilt eller tillsammans. 

3. När deltagarna bygger upp sin berättelser kan de ta hjälp av dessa frågor: 
 
 Vem eller vilka handlar berättelsen om? 
 Var utspelar sig berättelsen?
 Vad handlar berättelsen om? 

 När utspelar sig berättelsen?

4. Se till att ta pauser där ni tillsammans diskuterar hur det går med de olika punkterna och hjälps åt om 

någon fastnar.

Steg 6: Slut för idag
Bra jobbat! Nu har ni pratat om olika utgångspunkter i berättelser, ringat in vad ni vill berätta och börjat 
fundera på hur ni ska berätta det.

Avsluta dagen genom att gå en runda och fråga deltagarna:
  
 Funkade mallen du valt till din berättelse?
 Vill du visa för gruppen hur du fyllt i din mall?

Nästa gång ni träffas kommer ni att göra bildmanus och filma!
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Träff 2
Planera och producera!
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Till workshopen behövs: 
Whiteboard eller stort papper
Pennor
Mobiltelefon eller surfplatta
Mikrofon
Valfritt: Stativ

Mallar:
Bildmanus

Intro
Under den första träffen bestämde deltagarna vad deras filmer ska handla om. Under den här träffen får 
deltagarna öva på att gestalta känslor genom bild och göra ett bildmanus. Sedan är det dags att ge sig ut 
och filma.  

Steg 1: Lär känna varandra 
Är det nya deltagare med på workshopen? Gör en presentationsrunda och svara på frågorna: 
 
 Vad heter du?
 Vilket pronomen vill du att vi använder? Hon, han, hen, den eller annat alternativ.

 Om du skulle ha en superkraft, vilken skulle det vara?

Att tänka på!

Har deltagarna kommit olika långt? 
Gör övningarna ändå. De som inte 

har kommit så långt kommer få mer 
inspiration av de nya övningarna.

3 tim ink. 
30 min paus



2 1

Steg 2: Gestalta känslor

Övning: Känns det? 
Tid: 30 min

1. Bestäm tillsammans med gruppen en känsla. Till exempel nervös, glad eller ledsen.

2. Brainstorma tillsammans hur känslan kan gestaltas i bild. Alltså vilka saker, stunder och situationer 
kommer ni på som kan kopplas ihop med just den känslan?  

3. Deltagarna ska nu fota minst tre bilder var som gestaltar känslan.  Byt miljö för att lättare hitta 
inspiration. Testa att fota från olika vinklar, till exempel nära, långt ifrån, ovanifrån och underifrån. 

4. Återsamlas i gruppen och visa upp bilderna med hjälp av en projektor. Låt deltagarna berätta hur de 
tänkte när de fotade. Diskutera deltagarnas bilder med hjälp av dessa frågor: 

 Vad i bilden gör känslan mest tydlig? 
 Väcker bilden fler känslor? Vilka? 
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Steg 3: Bildmanus
Ett bildmanus fungerar som minnesanteckningar för en produktion. Det används för att bryta ner 
berättelsen och rita upp berättelsen ruta för ruta. 

Övning
Tid: 30 min

1. Dela ut mallen Bildmanus.

2. Be deltagarna att ta fram sina berättelsekurvor eller tidslinjer som de gjorde på första träffen.

3. Rita upp berättelsen i bildmanuset. Om det är svårt, ta hjälp av dessa frågor:  
 
 Vad ska hända?
 Vem ska vara med?
 Vilken känsla ska förmedlas?
 Var utspelar det sig?

Steg 4: Gör produktionen
Det är nu all planering kommer till nytta, det är dags att filma! Utgå från bildmanusen och filma ruta för ruta. 
Gå igenom dessa tips innan deltagarna ger sig ut och filmar: 

 Filma alltid mer än vad du tror att du behöver. Då kan du klippa bort scener som inte blev bra när du   
 redigerar din film.
 Filma från olika vinklar - nära, långt ifrån, från sidan och så vidare. 
 Tänk på att allt ljud tas upp av kamerans mikrofon. Välj en tyst plats om du ska filma någon som   
 pratar.
 Spelar du in inomhus? Välj ett rum med mycket textilier för att inte få ett ekande eller burkigt ljud.   
 Testa alltid att spela in en bit ljud och lyssna på det för att ha kontroll över ljudet. 
 Om du vill redigera din film i iMovie, tänk på att hålla din mobiltelefon eller surfplatta i liggande   
 format, som bilden här nere visar.   



2 3

Steg 5: Slut för idag
Bra jobbat! Nu har ni planerat era filmer och filmat det material ni behöver. Avsluta dagen genom att gå en 
runda och fråga deltagarna:

 Hur har det gått med filmandet?
 Vad har varit lätt?
 Finns det något som varit svårare?
 Finns det något du behöver hjälp med?

Samla ihop deltagarnas frågor och se om du som ledare kan hitta svar på dem till nästa träff. 

Nästa gång ni träffas kommer ni jobba med ljud och redigering!
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Träff 3
                Ljud och klipp!
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Till workshopen behövs: 
Whiteboard eller stort papper 
Mobiltelefon eller surfplatta
App för inspelning och klippning
Mikrofon
Projektor
Pennor

Mallar:
Ljudkort
Deltagarnas ifyllda mallar

Intro
 Under tredje träffen kommer deltagarna arbeta med ljud och redigering. Gruppen arbetar med ljudets 
betydelse för film och går igenom hur en enkelt kan redigera film. Planera så att deltagarna har minst halva 
träffen till att redigera. Att lära sig redigering i iMovie går ganska snabbt, men att få till ett bra flyt i filmen 
kan ta tid. 

För att öppna upp kreativiteten och släppa på prestationskraven som ofta dyker upp under kreativa 
processer är det bra att starta upp tredje träffen med en övning. Gissa ljudet kan användas som en 
introduktion för att spela in ljud och för att visa hur mycket ljudet i sig berättar, även utan bild.  

Övning: Gissa ljudet
Tid: 25 min 

1. Ta fram mallen Ljudkort.

2. Dela upp deltagarna i grupper, max fem personer i varje grupp.
 
3. Klipp ut meningarna i mallen och dela ut fem kort till varje grupp. Deltagarna får inte visa sina ljudkort för 
de andra grupperna. 

4. Nu ska grupperna spela in hur meningarna på ljudkorten låter. Använd en mobiltelefon eller surfplatta för 
att spela in ljuden.

5. Återsamlas - dags för quiz! Varje grupp spelar upp sina inspelade ljud för den stora gruppen. Vem kan 
gissa vilket ljud gruppen försökt fånga?

3 tim ink. 
30 min paus

Att tänka på!

Vill du använda musik i din film? 
På Medieproduktionsguiden 

kan du läsa om rättigheter för 
att använda andras musik.
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Steg 1: Ljud

Övning: Olika ljud   
Tid: 15 min

1. Skriv upp begreppen Berättarröst, Repliker, Miljöljud, Ljudeffekter och Musik på whiteboarden 
eller ett stort papper. Ta hjälp av listan här nedan för att förklara olika typer av ljud.  

2. Diskutera tillsammans: 
 
 Vad betyder begreppen?
 Hur används de olika ljuden i filmer? 
 När används de olika ljuden? Är vissa ljud vanligare i vissa genrer?

Berättarröst
En person som inte syns i bild men som pratar. Till exempel en 
röst som presenterar fakta i en dokumentär.

Repliker
Det personerna i filmen säger till varandra. 

Miljöljud
Ljud som skapar en bild av platsen där filmen utspelar sig. I 
skogen är till exempel vind, träd och fåglar vanliga miljöljud.

Ljudeffekter
Förstärker ljudet av en specifik sak eller händelse. Knarrar det 
i trappan? Hur låter det när någon får en idé eller slår igen en 
dörr? En ljudeffekt kan också användas för att berätta något 
som du inte vill visa i bild. Till exempel om du lägger in ljudet av 
en mobiltelefon som ringer men som inte syns i bild.

Musik 
Sätter tempot i en film. Den kan vara lugn och harmonisk 
eller varför inte snabb och kaotisk? Musik kan höras tyst i 
bakgrunden eller högt istället för repliker. Du kan använda 
musik för att förstärka känslor i filmen. 
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Steg 2: Redigering
Dags att redigera! Eftersom deltagarna redan har skapat manus och bestämt handlingen i sina filmer 
kommer redigeringen gå smidigt. Anpassa hur mycket ni jobbar med redigeringen efter de förutsättningar 
och tidsbegränsningar ni har. Hinner deltagarna inte redigera så mycket som de vill nu är det ett perfekt 
tillfälle att peppa dem att fortsätta med sitt medieproducerande efter träffarna.  

Övning: Klipp filmen
Tid: 50 min 

1. Be deltagarna ta fram sina bildmanus. Dessa används
som stöd i redigeringen för att hålla ihop filmidén. 

2. Ladda ner iMovie eller annat redigeringsprogram på
enheten du använder för att redigera. På Medieproduktionsguiden
finns en film om hur redigeringsprogrammet iMove fungerar.

3. Börja klippa! I redigeringsprocessen går det att förstärka
filmen med hjälp av ljud, musik, tempoväxlingar och val av klipp. 
Det är nu stora delar av filmen skapas och alla bitar faller på plats. 
Peppa deltagarna att exprimentera och testa sig fram. 

Tips!

Övning: Spela in ljud
Tid: 30 min

1. Nu är det dags för deltagarna att fundera på vilka typer av ljud som behövs i filmerna. Använd frågorna:
 
 Vilket typ av ljud kan förstärka din berättelse? 
 Vilka miljöer finns i din film? Kan du spela in ljud i den miljön? 
 Behöver du skapa en ljudeffekt till en viss scen? 
 Behöver du en berättarröst? 
 Vilken typ av musik behöver du? 

2. Dags för deltagarna att spela in de ljud och ljudeffekter som de behöver. Ta hjälp av tipsen på sid 22. 

Att redigera på datorn 
är som att klippa med 

en sax i ett papper och 
sedan flytta runt bitarna.
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Steg 3: Filmvisning
Oavsett om deltagarna är helt eller delvis färdiga med sina filmer är det dags för filmvisning! En film 
som inte är riktigt klar är också spännande att visa för gruppen. Det går att lära sig mycket av varandras 
processer. 

Övning: Diskutera processen
Tid: 30 min

1. Spela upp filmerna en i taget via projektor.  

2. Prata om varje film utifrån dessa frågor: 

 Hur kom du på idén?
 Vill du visa ditt bildmanus, tidslinje eller berättelsekurva för att förklara? 
 Har din film ett namn? Om inte, vad skulle den kunna heta? 
 Vilken känsla vill du förmedla i din film?
 Hur har du arbetat med ljudet?

Steg 4: Slut för idag
Bra jobbat! Ni har nu tagit er igenom processen från idé till färdig film. Vill ni sprida era filmer?
Kontakta Ung Media via info@ungmedia.se så kan vi göra dem synliga för fler! 

Avsluta dagen genom att gå en runda och fråga deltagarna:

 Vad tar du med dig från träffarna?
 Vilket moment var roligast?
 Vill du fortsätta göra media?

Vill du träff a andra medieproducenter?

Gå med i Ung Media Sverige.
Som medlem får du ekonomiskt stöd, 

blir en de av ett nätverk för unga 
medieproducenter och kan delta på 

utbildningsträffar.

Läs mer på ungmedia.se.
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Vill några ur gruppen använda sig av stop motion-teknik för att göra film? Det går bra att göra alla övningar i 
träff 1, 2 och 3 även om deltagarna vill göra stop motion-filmer. Här följer övningar som är kopplade enbart 
till stop motion. Plocka in någon av dessa under träff 1 eller 2 om gruppen är extra intresserade av stop mo-
tion. På Medieproduktionsguiden finns instruktionsfilmer och en lista på stop motion-appar att ladda ner. 

Vad är stop motion?
Stop motion är en enkel animationsteknik som skapar en illusion av rörelse hos föremål som egentligen inte 
kan röra sig, som till exempel lera eller papper.

Så funkar det
Genom att fota ett föremål och sedan flytta det, ta ett nytt foto, flytta föremålet igen och ta ytterligare 
ett foto skapas en illusion av rörelse när bilderna läggs ihop. Ju kortare föremålet flyttas mellan varje foto 
desto verkligare ser rörelsen ut. Tänk på att inte flytta kameran under en och samma scen. Låt kameran stå 
stilla och flytta föremålet istället. En leranimation fotas ofta rakt framifrån för att figuren ska kunna stå 
upp. En pappersanimation däremot fotas ofta ovanifrån eftersom figuren då kan ligga ner.

För att få ett bra flyt i filmen behövs 12-24 bilder per sekund. Är filmen 1 minut lång är det alltså bra att ta 
minst 720 foton.

I stop motion-appar finns det ofta begränsat med redigeringsmöjligheter. Den viktigaste funktionen är 
att tempot kan ändras, alltså hur snabbt animationerna rör på sig. I appen Stop motion går det att öppna 
bilderna i iMovie. Där finns flera redigeringsfunktioner, till exempel att vissa foton kan göras längre eller 
kortare. I iMovie går det även att lägga på musik och jobba med filter.

Stop motion



3 1

Övning: Framtiden

Be deltagarna skriva ett brev till sina framtida jag 
genom att svara på följande frågor:
 
 Vilket år är det? 
 Hur ser du ut? 
 Var bor du? 
 Var någonstans befinner du dig just nu? 
 Vem finns med dig? 
 
1. Be deltagarna svara på frågorna och rita upp 
brevet genom att använda mallen för bildmanus. 

2. Be deltagarna att skapa miljön med det material 
som finns tillgängligt.

3. Rigga upp stativet och fäst surfplattan eller 
mobiltelefonen i stativet.

4. Öppna appen Stop motion.

5. Börja skapa filmen. Börja från början, vilken är den 
första scenen i bildmanuset?

6. Vill deltagarna använda ljud? Det går att spela in 
ljud direkt i appen. 

7. Redigera filmen i appen eller i iMovie.

Övning: Berätta med stop motion 

1. Ge deltagarna tre lappar. 

2. Be deltagarna skriva eller rita en känsla på den 
första lappen, till exempel nervös, glad eller ledsen. 

3. Be deltagarna skriva eller rita en miljö på den 
andra lappen, till exempel rymden, en sommaräng, 
eller en skola.

4. Be deltagarna skriva eller rita en person på den 
tredje lappen, till exempel mamma, barn eller lärare. 

5. Lägg lapparna i tre högar uppdelat efter kategori. 

6. Be deltagarna dra en lapp ur varje hög. När alla 
deltagare har tre lappar är det dags att skapa 
berättelsen. 

7. Börja med att skapa miljön. Hur ser det ut på 
platsen?

8. Skapa sedan personen. Be gruppen fundera på 
dessa frågor: Hur hänger de tre lappar ihop? Finns 
det en historia här? 

9. Ta fram surfplattan eller mobiltelefonen och 
stativet, rigga upp och öppna stop motion-appen.

10. Dags för deltagarna att skapa en stop motion-
film utifrån miljön, personen och känslan.

Till övningarna behövs:
Material, till exempel pennor, lera, godis och pärlor 
Papper
Häftmassa
Surfplatta eller mobiltelefon med appen Stop motion
Stativ
Lampa

Tips! 

Ta hjälp av en lampa för att 
göra skuggor och effekter! 
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I detta kapitel får gruppen tips och metoder för att förbereda, genomföra och följa upp en intervju.

Före intervjun
Vad vill du veta? Läs på om ämnet och personen du ska intervjua. Det du inte hittar svar på kan bli dina 
frågor. 

Vad kan intervjupersonen om ämnet? Är personen expert eller pratar den utifrån sina egna erfarenheter? 
Rätt frågor till rätt person helt enkelt!

Skriv upp de viktigaste frågorna som du vill ha svar på. Bryt sedan ner varje fråga till flera frågor.
Prova att ställa frågan på flera olika sätt.

Ska du spela in? Du kan använda dig av inspelningsappen på din telefon. Testa alltid att tekniken
fungerar i den miljö du valt och gör ändringar om det behövs.

Bestäm tid och plats med personen du ska intervjua. Tänk på att välja en lugn och tyst plats om du vill 
spela in intervjun. 

Under intervjun
Ställ öppna frågor för att få ett längre svar än “ja” och “nej”. En öppen fråga börjar ofta med vad, hur eller 
varför. Öppen fråga: Vad tyckte du om filmen? Stängd fråga: Var filmen bra? 

Ställ en fråga åt gången. Om du ställer två frågor samtidigt får du oftast svar på den lättaste men kan-
ske inte den viktigaste frågan. 

Får du för korta svar? Ställ följdfrågor. Prova att använda frågor som varför eller hur då  för att få per-
sonen att utveckla sitt svar. Eller be personen ge ett exempel. 

Våga vara tyst. Ofta fortsätter den du intervjuar att utveckla sitt svar om du vågar vänta med nästa 
fråga. 

Efter intervjun
Säger intervjupersonen något som du tror inte stämmer? Kolla upp varifrån uppgifterna kommer. 

Saknar du ett perspektiv? Då kanske du behöver intervjua fler personer som kan ge en annan bild av
situationen.  

Ibland vill intervjupersonen kolla sina citat innan du publicerar. Du är inte skyldig att låta personen göra 
det, men ofta är det bra. Personen kanske utvecklar något citat eller förtydligar sitt uttalande.

Intervju
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Övning: Intervjua en kompis

1. Bestäm gemensamt ett tema. Exempel: Första 
skoldagen, ett fint minne, min morgon. 

2. Brainstorma tillsammans fram frågor att ställa 
som passar till temat. Låt brainstormingen ta max 5 
minuter 

3. Dela upp deltagarna två och två. Låt de sedan 
turas om att intervjua varandra.

4. Spela in ljud med mobiltelefon eller surfplatta. 
Finns mikrofoner? Koppla in dem. Påminn deltagarna 
om att alltid testa ljudet först.  

5. Ge deltagarna två minuter var att intervjua 
varandra. 

6. Redigera ljudet i iMovie. Gå in på 
Medieproduktionsguiden för att se hur ljud 
redigeras i iMovie.

Övning: Enkät

En enkät är en rad korta intervjuer med olika 
personer. Det viktiga är att samma fråga ställs till 
alla. 

1. Bestäm tillsammans med deltagarna en fråga 
som gruppen vill ha svar på. Gärna ett aktuellt ämne 
eller någon fråga som är kopplad till den platsen där 
enkäten ska göras. 

2. Ta med den medieproduktionsutrustning ni 
behöver och ta er till platsen där ni vill intervjua. 

3. Sätt igång och fråga! Det är bra om alla frågar 
tre personer var. Påminn deltagarna om att ställa 
följdfrågor och att be om intervjupersonens namn. 

4. Återsamlas i gruppen. Utvärdera hur det gick. 
Fråga deltagarna: 
 
 Hur kändes det att ställa frågorna?
 Gick det som ni hade tänkt?
 Hur reagerade de ni frågade?
  
5. Redigera era medieproduktioner. Be deltagarna 
testa att ha med sin fråga eller klippa bort den, 
vilket låter bäst? Glöm inte att lägga på namnskyltar 
till de personer som är med i enkäten. 

Till övningarna behövs: 
Pennor
Papper
Mobiltelefon, surfplatta eller annan teknik för att spela in 
Mikrofon

Kom ihåg!

Testa alltid medieutrustningen 
innan ni sätter igång! 
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Vem? Den första personen du träffade idag. 

Var? En plats du besökte förra veckan. 

Vad? En händelse du var med om förra månaden.

Skapa en historia
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Jag blir glad när...

Jag i berättelsen

Jag blir ledsen när...

Jag minns när...

Det är orättvist att ...

Jag tycker att... 
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Vad vill du berätta? Beskriv din idé. 

Varför vill du berätta det? Vill du förändra något? Göra någon glad? Visa en orättvisa?

För vem vill du berätta det? Vill du berätta för alla, för en viss grupp eller för en speciell person?

Vilka känslor vill du väcka hos den som tittar? 

Min film
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Berättelsekurva
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Tidslinje
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Bildmanus
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fönster som öppnas papper som rivs stol som dras mot golvet

boll som studsar vatten som rinner fingrar som skriver på
ett tangentbord 

knackar på dörren skriver med penna på papper steg i trappan

bläddra i bok person som hostar lampknapp som släcks
och tänds

sax som klipper dörr som stängs toalett som spolar

Ljudkort
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