Utgiven av Region Värmland, 2017
Idé och text: Dahyu Hashimi, Stefan Barkman och Stella Broos
Textbearbetning: Maria Östergren
Form: Lars Falkman
Illustrationer: Freepik.com
Tryck: Strokirk-Landströms
REGION VÄRMLAND

Box 1022
651 15 Karlstad
www.regionvarmland.se

Med stöd av

VÄGEN HEM
Det började 2015 med filmprojektet Var

Under den här perioden ställde vi oss

är hem? – ett arbete med nyanlända

ofta frågan ”Var är hem?” Det är en

ungdomar i Grums kommun i Värmland.

fråga som alla kan utgå ifrån, inte bara

Under de tio träffarna arbetade vi

nyanlända personer. Hem kan vara en

med att ge ungdomarna möjlighet att

plats, men det kan också vara en känsla,

skapa egna kortfilmer. Vi fick fin kontakt

en tillhörighet eller ett sammanhang. Ett

och upplevde att satsningen verkligen

hem kan vara något man lämnar, eller

gjorde skillnad. Som en extra bonus

något man kommer till.

blev en av filmerna – Where is home? av

Erfarenheterna från det här två år

Asad Nazari – så stark och välgjord att

långa arbetet är något vi gärna delar

den vann nationella priser.

med oss av. Mångfald och jämställdhet

2016 ville vi utveckla arbetet ge-

är något vi vill ska genomsyra allt vi gör,

nom att vända oss till filmintresserade

inte bara ett enskilt projekt.

ungdomar från så många olika grupper

För oss är film verktyget – och ett verk-

som möjligt, inte bara nyanlända. Alla

tyg vi vet fungerar för att skapa kreativa

skulle känna sig välkomna. Men hur

möten. Ibland kan det till och med vara

skapar man en sådan verksamhet?

början på vägen hem. The way home.

Under ett femtiotal workshops i fyra
kommuner prövade vi oss fram och
successivt hittade vi metoder som fungerade bättre och bättre.

DAHYU, STEFAN OCH STELLA

INLEDNING
FILMSKAPANDE FÖR ALLA
Att leda en nybörjargrupp för filmskapande är
bland det mest tacksamma och roliga du kan
göra med ungdomar. Rörlig bild, Youtube och
smarta mobiler är redan en stor del av barn och
ungas vardag och tekniken är kul och användarvänlig. Därför behöver du inte ha några stora
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förkunskaper om film och filmande –
det räcker långt med intresse
och engagemang.
Den här handledningen ger praktisk vägledning för att komma
igång med
filmverksamhet
för unga. Du får
konkreta tips

för att skapa kreativa, trygga arbetsgrupper där
alla känner sig välkomna, oavsett förutsättningar, kön och bakgrund. Det finns också förslag på
kursupplägg och ett väl utprovat övningskoncept som du kan utgå från.
Däremot är det här inte
en komplett guide för

filmskapande. Det finns redan många bra instruktionsböcker. På homefilmfestival.se hittar
du konkreta övningar, exempel, filmer och klipp.
Den här modellen för att starta en filmverksamhet är flexibel så att den kan anpassas utifrån
gruppens förutsättningar, men vi rekommenderar ett grundupplägg som ser ut så här:
•
•
•
•

demokratiskt perspektiv.
Målet är att deltagarna ska få möjlighet att
utvecklas från passiva konsumenter av film till
aktiva, medvetna filmkonsumenter som själva
kan skapa filminnehåll.
Film som kreativt och kulturellt uttryck
kan vara både identitetsskapande och väldigt
meningsfullt för den utövande. Det ger nya

6 träffar à 2 timmar
Max 15 deltagare, minst 2–3 deltagare
Ålder – högstadieelever
Ett tema per träff, till exempel bygga en
berättelse, skapa karaktärer eller kamerans
placering.

Ni kommer att göra filmövningar, inte färdiga
filmer. Genom övningarna lär sig deltagarna
det som krävs för att senare göra film. Resultat
i form av prestation eller färdig produkt är inte
målet – det viktiga är att våga öva och våga
pröva. Träffarna ska vara spännande och kul!
EN VÄG IN
Syftet är att ge grundläggande kunskap om
att förstå, analysera och skapa film samt om
källkritik. Det här är viktiga kunskaper ur ett
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möjligheter att uttrycka sig och berätta sin
historia, vilket i sin tur kan skapa delaktighet
och ökad självkänsla.
Målet är också att skapa kreativa mötesplatser för unga som har ett gemensamt intresse
för film. Mötesplatserna ska vara öppna för alla,
och ju bredare sammansättningen av gruppen
är, desto större bank av erfarenhet finns det att
utgå ifrån i filmskapandet och i samtalen.

FÖRBEREDELSER
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HANDLEDARENS ROLL
Ledord: respekt, lekfullhet, nyfikenhet,
kreativitet och inkludering
Det avgörande för att skapa en kreativ, rolig och
utvecklande grupp är att hitta deltagare med
olika bakgrund och erfarenheter. Din viktigaste
uppgift som handledare är därför att göra en
genomtänkt och medveten rekrytering och
skapa ett inkluderande, postivt och tryggt
arbetsklimat.
Utgå från deltagarna i just din grupp
när du lägger upp kursen. Vad har de för
kunskaper och förkunskaper? Vad vill de ha
ut av kursen? Du kan också bjuda in ungdomarna själva att vara delaktiga handledare.
Var tydlig redan från början med att det
inte handlar om att producera färdig film,
utan om att göra filmövningar.
Skapa tillsammans en tydlig struktur för
träffarna och informera tydligt om den så att
alla är medvetna om vad som gäller. Som handledare behöver du behärska övningsmodellen
så att du kan leda övningarna på ett tryggt vis.
Öppna gärna för någon typ av provapå-möjlighet, kanske vid ett separat tillfälle
innan träffarna drar igång, eller under den

första träffen. Efter det är det viktigt att inte
låta deltagarna komma och gå. Istället behöver
de få lära känna varandra lite och få arbetsro.
Under träffarna är det din roll att utmana
deltagarna och dig själv att på ett lekfullt vis
vända på klichéer, normer om kön och andra
invanda mönster i filmerna ni ser och övningarna ni gör. Uppmuntra alla att göra ”fel”, göra
tvärtom, vända på begreppen. Det finns inget
rätt eller fel när idéer skapas, däremot finns det
många olika sätt att göra saker på.
REKRYTERA DELTAGARE
Målet är inte att rekrytera ungdomsgrupper,
utan att rekrytera filmintresserade ungdomar
ur olika grupper. För att lyckas med en sådan
rekrytering krävs att du medvetet går in för att
skapa en grupp med stor mångfald.
Informationen måste finnas där ungdomarna är, både fysiskt och digitalt. Skolan är
den enda fysiska plats där vi vet att nästan alla
är. Därför är det en av de viktigaste platserna
att utgå ifrån i rekryteringen. Ta gärna hjälp av
skolbibliotekets personal.
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Tips:
Kolla om skolan har något filmskapande som kan väcka ungdomarnas
intresse. I så fall är det ett bra tillfälle att starta
filmverksamhet på fritiden.
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Utanför skolan finns det många fysiska platser
där ungdomar är. Vilka mötesplatser finns det
i din kommun? Vem är det som når ut till de
ungdomarna och
hur? Finns det
personer som du
kan ta hjälp av
i rekryteringen
eller få tips av?
Även hemmiljön är viktig för rekryteringen.
Föräldrar kanske vet om deras barn är intresserade av filmverksamhet och därför är det viktigt
att nå även föräldrar.
Alla ungdomar bor inte under liknande
förhållanden och därför är det viktigt att även
kontakta till exempel HVB-hem.
När det gäller sociala medier är Instagram,
Youtube och Snapchat vanligast just nu bland
ungdomar, men det här kan svänga snabbt.
Föräldrar och vuxna finns i större utsträckning
på Facebook. Försök hitta något att kommu-

nicera via dessa plattformar som kan generera
spridning.
Träffarna kan vara åldersövergripande, men
om åldersspannet är mer än två-tre år är det
viktigt att vara medveten om att ingångarna till
olika teman och diskussioner kan skilja sig åt på
grund av olika referenser. De äldre blir ofta ledande och de yngres delaktighet kan då minska
eller anpassas till de äldres.
Kommunikation och
presentation
av verksamheten ska vara
välkomnande.
Betona till exempel att alla är välkomna, att det
är okej att pröva på, att de gärna får ta med en
kompis och att man inte måste kunna svenska.
Generellt sett fungerar muntlig information
och rekrytering allra bäst, kompletterat med
skriftlig information. Skriv gärna informationen
även på de vanligt förekommande språken i
samhället, utöver svenska, för att öka inkluderingen. Det är också viktigt att använda så
enkla ord som möjligt och korta meningar, som
generellt sett gör texten mer lättläst.

INKLUDERING
Det är viktigt att kommunicera på ett sätt som
når och tilltalar även grupper som är mindre
lätta att nå. Försök tänka dig in i den enskildes
situation. Har hen någon förebild som håller
på med film? Är det någon som muntligen har
berättat för personen vad filmskapande innebär
och uppmuntrat till att delta? Vad skulle jag
behöva, om jag var i en liknande situation, för
att känna mig bekväm med att delta?
Ha gärna de sju diskrimineringsgrunderna i
bakhuvudet när du möter ungdomarna:
1. Kön
2. Könsöverskrivande identitet eller uttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. Sexuell läggning
7. Ålder
Tips:
För att väcka intresset kan du börja
med att starta en filmklubb med
filmcafé en gång i månaden. Eventuellt kan
några av ungdomarna själva hjälpa till att bjuda
in till filmklubben. Kanske hittar du några extra

intresserade personer som senare vill vara med
på träffar för filmskapande. Tänk på att olika typer av film kan locka olika målgrupper. Använd
dig gärna av det när du väljer filmer.
EN TRYGG OCH KREATIV MILJÖ
I en trygg miljö ingår att alla ska känna sig
inkluderade och respekterade. Jämlikhet och
jämställdhet ska vara något som genomsyrar
allt du gör, snarare än något du pratar om.
Därför är det viktigt att behandla alla lika och
undvika att peka ut olikheter. Se till att alla är
involverade och betona att det är okej att göra
fel och att pröva sig fram. Uppmuntra alla att
lyssna på varandra och att respektera olika
åsikter.
Du behöver också en lokal där det är lätt att
skapa en trevlig, avspänd och kreativ miljö där
ni inte känner er begränsade.
Andra krav på lokalen är att ni ska kunna se
på film tillsammans, gärna vid en TV-skärm eller
en projektor med ljud. Gruppen behöver också
kunna prata ostört med varandra. Om det är en
stor lokal med öppen planlösning kanske det
går att dela av med några skärmar? Det är en
fördel om det finns möjlighet att sitta skönt för
att prata och fika.
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Det kan vara en
utmaning att leda en
grupp där ni inte
har något självklart
gemensamt språk.
En lösning kan vara
att teckna så mycket
som möjligt på t.ex.
en white board-tavla. Visa steg för steg
hur övningen ska
göras.
Ikoner/symboler
till upplägget kan vara en
stöttning att förstå vad man ska
göra!
Tips:
Tänk på att visa film från olika delar
av världen. Undvik att bara visa filmer
gjorda av män eller bara av kvinnor.
Tips:
Spela musik som ungdomarna i din
grupp själva får välja. Till exempel kan
ni skapa en gemensam spellista.

TEKNIK
Film kan skapas med
enkla medel. En mobil
eller ipad är egentligen det enda verktyg
som behövs eftersom
den både har en
enkel videokamera
och redigeringsmöjligheter. Vid gruppövningar fungerar ipads
eller liknande bra,
eftersom den har en stor
skärm som fler kan arbeta
runt samtidigt som redigeringen inte blir så pillig. Den fungerar för
filmvisning och redovisning.
Grundläggande utrustning för filmskapande:
•
Ipads eller liknande med en eller flera
appar för videoredigering.
Kompletterande utrusning för att förstärka
filmskapandet:
•
Stativ – kräver ett fodral att fästa ipaden
med. Kan kopplas till övningar om vinklar
och perspektiv.

•

•

•

Mikrofon
Har ofta särskild kabelanslutning. Kan
kopplas till övningar om dialog, ljud och
musik.
Lampor
Fästes på ipadfodral eller står på eget
stativ. Kan kopplas till övningar om ljus/
mörker/stämning.
Greenscreen
Ju större desto
enklare att använda.
Den kräver en jämn
ljussättning för att
fungera väl. Kan
kopplas till övningar
om plats/miljö.

Om ni har tillgång till mer avancerade kameror
och datorer med redigeringsprogram finns det
givetvis inga hinder för att använda det, men
det kan höra hemma i en fortsättningskurs för
filmskapande eftersom det kräver mer tid. Det
är viktigt att förstå grunderna, och det är lätt
att fastna i tekniken istället.

Utrustning som behövs för att se och samtala
om film:
• Någon form av visningsutrustning som en
TV eller projektor med ljud, dator (eller
ipad) och internetuppkoppling.
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Tips:
Att kunna ansluta ipads som används
vid filmövningar är en stor fördel vid
redovisningen.

ATT ORDNA TRÄFFAR

SE DET SOM EN LEK.
TRÄFFARNA SKA VARA SPÄNNANDE OCH KUL!

UPPLÄGG
Vi rekommenderar sex träffar som är två
timmar långa. Det ska vara rimligt för dig som
handledare att både förbereda och genomföra
träffarna under en termin.
Det kan vara en fördel att hålla träffarna
under en koncentrerad period, cirka två
månader, för att hålla uppe tempot
och energin i gruppen.
Samtidigt är det du som handledare som bygger och anpassar
upplägget utifrån gruppens behov.
Ibland kan det behövas några
inledande träffar innan själva
kursen börjar, till exempel för att
ge möjlighet att pröva på.
Förslag på upplägg för
sådana inledande träffar finns på
homefilmfestival.se

TRÄFFARNAS INNEHÅLL
Under varje träff ryms minst två övningar, plus en
kort inledande och avslutande övning - Check in,
check out som vi beskriver längre fram.
Deltagarna får prova några viktiga beståndsdelar som bygger en filmisk berättelse,
till exempel tema, idé, känslor, karaktärer,
platser och händelser. De får också upptäcka
hur man på ett medvetet sätt använder olika
verktyg i filmskapandet, till exempel kamerans
placering, ljudet och ljusets betydelse, tajming,
klipptempo och musik.
Deltagarna tar fram en enda filmidé som de
arbetar vidare med under resten av träffarna.
Övningarna går ut på att lägga till eller ändra
olika element i filmidén. Vad händer om ni byter
berättarperspektiv? Hur blir det om ni lägger till
olika miljöer? Vilken skillnad blir det med och
utan musik, eller med olika sorters musik?
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På det här sättet går inte undervisningstid
bort på att komma på nya idéer – istället fokuserar ni på filmens olika beståndsdelar.
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ÖVNINGARNA
Till varje träff finns praktiska övningar att välja
mellan. En del bygger på att ni tittar på film
tillsammans, andra på eget skapande.
Du väljer själv vilka övningar ni ska göra till
varje träff. De tar olika lång tid, så beroende
på vilka övningar du väljer hinner ni med olika
många under en träff.

Övningarnas fyra steg
Alla övningar är uppbyggda kring fyra steg, vilket gör dem lätta att förstå och att genomföra.
När du har koll på upplägget för en övning har
du koll på alla.
Förklara övningen
Förbered
Gör övningen
Reflektera

EXEMPEL PÅ HUR EN TRÄFF KAN SE UT:

Check in
5 min.

Instruktion
5 min.

Övning 40 min.
1. Förklara 2. Förbered
3. Gör övningen 4. Reflektera

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Det unika med övningarna är att de på ett enkelt sätt ökar medvetenheten om hur filmer är
uppbyggda och hur vi påverkas av olika grepp
i filmskapandet. Det blir tydligt att vi behöver
förhålla oss till avsändare, vinkel, målgrupp och
syfte både när vi ser och gör film.
Som handledare kan du underlätta processen för deltagarna genom att uppmuntra gruppen att själva svara på frågor utifrån vad de
känner och inte utifrån vad som är rätt eller fel.
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Alla övningarna hittar du på homefilmfestival.se

Fika
15 min.

Övning 40 min.
1. Förklara 2. Förbered
3. Gör övningen 4. Reflektera

Check out
5 min.

ÖVNING 1:

CHECK IN - CHECK OUT

Den här övningen skapar en kraftfull gemensam bild av känslor i gruppen. Genom att rita
sina känslor just i stunden, i form av emojis
får deltagarna reflektera över hur de mår på
ett lekfullt sätt. Här pratar ofta deltagarna
spontant med varandra även om de inte känner
varandra.
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Tidsram: 5-10 min
Gruppstorlek: 2-15
Nivå: Nybörjare
Material: Papper, pennor i olika färger

MÅLET ÄR ATT SKAPA EN ÖPPNARE GRUPP GENOM
ATT FÖRMEDLA KÄNSLOR PÅ ETT LEKFULLT SÄTT.
Man checkar in i början och checkar ut i
slutet av träffarna. Då går det även att se om
deltagarnas känsla har ändrats under träffen.
När detta sker regelbundet förstår deltagarna
syftet med övningen och det blir en tydlig
början och slut.
Övningen kan vara en rutin för varje träff.

Instruktion till handledaren:
Se till att alla ges möjlighet att checka in/ut,
men utan tvång.

[Övningen har inspirerats av Hyper Island Toolbox]

Samla gruppen i en hästsko
runt en blädderblock/white board. Förklara syftet med att
checka in, att det är ett bra verktyg
för att ta gruppens känslomässiga
temperatur.
Rita en termometer längs
med kanten på papper/
blädderblock/white board. Visualisera termometern med siffror i varma
och kalla färger som kan visa grader.
Rita cirklar eller ballonger och låt
sedan deltagarna rita sina emojis och
skriva sina namn i cirklarna.
Låt deltagarna checka in.
Erbjud gärna olika pennor
i olika färger. Ge varje deltagare så
mycket tid som du tror är nödvändigt.
Ge tid och utrymme för
deltagarna att reflektera
över övningen och beskriva hur den
kändes.
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Tips:

Du kan förbereda den här i
förväg. Förklara att vi ska rita
vår känsla beroende på var vi befinner
oss just nu och att det är viktigt att alla är
delaktiga.

Tips:

Man checkar ut på samma sätt
som man checkat in. Den enda
skillnaden med check out är att man istället reflekterar över hur träffen kändes.

ÖVNING 2:

WINDOWS OF THE WORLD

Den här övningen visar ett sätt att se på och diskutera film, för att öka förståelsen för hur en film
är uppbyggd och hur olika röda trådar kopplas
samman och skapar logik och framåtrörelse i
berättelsen. Genom att deltagarna fokuserar på
några olika frågeställningar under filmen kan de
bli mer medvetna om att allt som händer har en
orsak.
•
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•

•

Vad? Vad är kärnan i berättelsen? Vad
är det som händer? Beskriv sakligt och
kortfattat.
Vem? Vem är involverad och vilken personlighet har den/dessa karaktärer?
Vem gör någonting?
Varför? Varför händer någonting?
Varför gör karaktärerna
som dom gör? Det
handlar om att koppla ihop händelser och
karaktärer och hur
deras relation med varandra
ser ut. När agerar och när
reagerar karaktären på en
händelse och hur drivs berättelsen
framåt?

Instruktion till handledaren:
Håll koll på tiden och hjälp deltagarna om de
kör fast. Ge gärna tips och inspiration för att få
igång deras tankar.
Beroende på filmlängd ge 20-30 minuter
till steg 3 och 4.
Tidsram: 30–50 minuter
Gruppstorlek: 2-6
Nivå: Nybörjare
Material: Papper, pennor i olika färger,
visningsutrustning

Presentera denna övning som att den
handlar om att se på film men inte
prata om huruvida filmen var bra eller dålig.
Istället diskuterar gruppen filmen utifrån
särskilda frågeställningar. Presentera filmen,
berätta om relevant bakgrund samt vem
regissören är.
Dela ut papper och pennor till deltagarna. Förklara att deltagarna ska
vara uppmärksamma på särskilda frågeställningar när de ser på filmen;
Vad? Vem? Varför?
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Se gärna till att det finns utrustning
som kan generera bra ljud- och bildkvalitet. Släck ljuset. Titta på filmen.
Dela in deltagarna i lika stora grupper.
Låt deltagarna i varje grupp diskutera
filmen utifrån de tre frågorna. Sedan skriver
de en sammanfattning utifrån sina tankar.
Samla alla deltagare och låt grupperna presentera sina tankar och slutsatser. Prata om
vad som driver en berättelse framåt.

Tips:
Håll koll på tiden och
hjälp deltagarna om de kör fast.
Ge gärna tips och inspiration för
att få igång deras tankar.

ÖVNING 3:

BRING YOUR STORY TO LIFE

Den här övningen är ett sätt hitta en röd tråd
för att skapa logik och framåtrörelse i en
berättelse. Vi måste vara medvetna om att allt
som händer har en orsak. Övningen förutsätter
att det finns ett tema eller en enkel idé som ska
utvecklas och för att göra det krävs det några
frågeställningar.
•
•
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•

Vad? Vad är kärnan i berättelsen? Vad är
det som händer?
Vem? Vem är involverad och vilken personlighet har den/dessa karaktärer? Vem gör
någonting?
Varför? Varför händer någonting? Varför
gör karaktärerna som dom gör? Det bör
finnas en orsak. Det handlar om att koppla
ihop händelser och karaktärer och se vad
och vem som driver händelsen framåt.
Hur? Detta är en fråga för filmskaparen.
Hur kan berättelsen gestaltas? Hur händer
något? Hur utför karaktärerna sina handlingar? På vilket sätt ska berättelsen visas?

Instruktion till handledaren:
Håll koll på tiden och hjälp deltagarna om de
kör fast. Ge gärna tips och inspiration för att få
igång deras tankar. Om det krävs så kan du som
handledare välja att strama åt förutsättningarna genom att till exempel välja miljö som de ska
arbeta utifrån. Även känsla och karaktärer kan
bestämmas i förväg för att göra att filmprocessen snabbare kommer igång. Man bör avsätta
20 minuter för reflektion.
Nu har grupperna berättelser som de kan
arbeta vidare med i praktiska filmövningar men
de kan också fortsätta utveckla berättelsen.
Tidsram: 90–120 minuter
Gruppstorlek: 2-6
Nivå: Nybörjare
Material: Papper, pennor i olika färger

Förklara modellen
Vad – Vem - Varför - Hur.
Ge ett exempel.
Dela in deltagarna i lika stora grupper eller
utifrån om det finns gemensamma idéer.
Dela ut papper och penna till grupperna.
Nu ska deltagarna i grupperna svara på
alla frågorna en i taget enligt ordningen på
enskilda papper. Gruppen diskuterar frågeställningarna och sina svar utifrån berättelsen. Låt deltagarna motivera sina val där var och en får utrymme att
ge sina synpunkter.
Alla deltagare samlas och varje grupp redovisar sitt material.
Prata om vad som driver en berättelse framåt, samt
relationen mellan karaktärer och händelser. När
agerar karaktären och när reagerar karaktären på
en händelse och hur kommer det fram i berättelsen?
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EGNA NOTERINGAR:
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