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Gör film! Elevguide i fyra steg
 

Steg 1: Planera
Planera filmen i förväg genom att skriva ned eller skissa upp vad den ska 
innehålla för scener och delar. Planera för en KORT film, högst tre minuter! 
Ska någon filma dig när du står framför kameran och berättar om din viktiga 
fråga – skriv ett manus med stolpar och öva. Inspireras av andras filmer! 
Vilka gillar du? Varför? 
 
Steg 2: Filma
Använd de redskap ni har tillgång till – en smartphone, surfplatta, en vanlig 
kompakt- eller systemkamera. Var noga med att ljuset är bra och undvik 
störande bakgrundsljud. Håll kameran stilla. Är du ovan – zooma helst inte 
alls. Fokusera på innehållet! Var noga med att filma så att det som är viktigt 
täcker större delen av bilden. 
 
Steg 3: Redigera
När du har det material du behöver – för över videofilen till datorn och 
redigera den där. Om skolan inte har inköpta redigeringsprogram – går det 
bra att använda gratisprogram i datorn så som Movie Maker (Windows-
datorer) eller iMovie (Mac). Är du osäker på hur du gör finns många bra guider 
på youtube. 
 
Du kan naturligtvis även redigera i telefonen eller surfplattan via en app så du 
slipper överföringen av filer men det kan vara svårare på liten en skärm. 
 
OBS: Glöm inte att hänvisa till dina källor, antingen i själva filmen eller i 
eftertexterna i slutet. 
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Steg 4: Publicera din film på nätet
Ladda upp filmfilen. Om du använder Imovie kan du lägga ut din film direkt 
i Apples molntjänst Icloud medan Movie Maker är kopplad till Microsoft 
Onedrive. Alla Android-användare har på samma sätt tillgång till Google 
Drive. 

Ett annat alternativ är att publicera filmen på Youtube.

Publicera bara material (texter, 
ljudeffekter, bilder, filmklipp, musik) 

du själv skapat eller material du 
vet är fritt att använda. Eller fråga 

upphovspersonen om lov! 

OBS!  
Glöm inte att berätta vem det är som gjort filmen. Det kan du göra i själva 
filmen eller i eftertexterna. Ange namn, ålder och skola. 

Hänvisa alltid till de källor 
du använt, exempelvis i 

eftertexterna. 


