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Filmuppgift 
 
Ni ska göra en film på högst 5 minuter i era projektgrupper. Välj mellan att göra ett 
reportage eller en spelfilm, det går bra att kombinera både och. Vilket ni än väljer ska 
ni redovisa en problemformulering v. 45, synops/ idébeskrivning v. 46 och manus/ 
bildmanus v. 47 & 48 
 

Gör såhär 
 

• Formulera en idé, skriv ner er synops 

• Skriv manus och bildmanus, planera bildutsnitt, kameravinklar och kamerarörelser.  

• Vilka rekvisita behöver ni? Kläder, föremål osv 

• Vilket ljud behöver ni? Ni kan använda musik från CD, ni kan också lägga en speakerröst på 
filmen och använda effektljud.  

• Dela in arbetsuppgifterna; vem ska hålla i kameran, vem ska vara reporter/ skådespelare? 
Planera detaljerat och träna! 

• Vilka för- och eftertexter ska ni ha? 
 
För att få G måste du vara med i arbetet med synops, manus, filmning och redigering. 
Filmen ska innehålla 
 

• Olika bildutsnitt 

• Ljud 

• Text 

• Ett begripligt innehåll 
 
 
 

Tänk så här: 
 
Ni har valt att göra en spelfilm 
Ni har massor av idéer som ni spaltat ner på ett papper. Se till att er berättelse har en början, mitten 
och ett slut. Tänk på att man sällan behöver ha med så särskilt mycket för att förstå vad som händer, 
stryk allt som man förstår händer ändå eller som är onödig information.  
 
Börja med en etableringsbild så att publiken vet var berättelsen utspelar sig. Använd närbild/ extrem 
närbild för att visa känslolägen. Planera in musik och/eller ljudeffekter för att förstärka intryck. Variera 
bildutsnitt och ev kameravinklar. Var sparsam med kamerarörelser. 
 
Ni har valt att göra ett reportage 
Förbered frågor som ni tycker är intressanta och som ni faktiskt vill få svar på. Dela in reportaget i 
presentation, fördjupning och slutsats. Förbered gärna följdfrågor som ni tror kan bli aktuella. 
 
Börja reportaget med att reportern berättar vad som ska hända. När ni intervjuar personer försök att 
”samtala” snarare än att ha utfrågningar. Ställ inte frågor som man bara kan svara ja eller nej på. 
Filma miljöbilder från platsen ni befinner er på, det är bra att få klippbilder och miljöljud som ni kan 
använda när ni redigerar. Repetera in era frågor ordentligt! Avsluta med att reportern summerar vad 
som sagts. Vad kan man utläsa av svaren? 
 


