F i l m k l a n e n
FILM PÅ SVENSKA
FILMSKAPARLUST har motiverat Filmklanens elever i 10 år. Förutom att
det är roligt och kreativt så kan man jobba mångsidigt med innehållet.
FILM PÅ SVENSKA är till för finska elever som läser svenska i skolan.
Grupper planerar sin film på förhand och får sedan besök av en
mediepedagog från Filmklanen. Under lektionen får eleverna med
pedagogens hjälp filma sin film och lägga ihop snuttarna.

FÖRARBETE
1.
2.
3.
4.

Välj ett ämne som er film på svenska ska handla om, tex sport eller hobby.
Vilka ord eller meningar bör förekomma i filmen.
Hitta på rollerna i filmen och vem som spelar dem. Behöver ni öva på rollerna?
Bestäm hur filmen skall börja, sluta och vad som händer däremellan.
Varje tagning borde vara nerskriven, gärna ritad som ett bildmanus.
Var spelas den in?
Vem är med?
Vad händer?

ATT TÄNKA PÅ:
•

Håll filmen väldigt kort. Den får bli max 2 minuter lång.

•

Tänk på att ni skall hinna filma den på ca. 20 min. Det finns inte tid för förflyttningar,
kulisser och noggrann make-up utan ni får ta det som skolan har att erbjuda.

•

Ni behöver inte filma i rätt ordning. Det är eﬀektivare att filma alla tagningar tex ute, på
samma gång.

•

Tänk på att stå tillräckligt nära mikrofonen och få tillräckligt med ljus i varje tagning.

•

Mediepedagogen är till för att svara på era frågor om hur man kan filma, fråga gärna.

NÄR NI HAR FILMAT KLART
•

När ni har filmat färdigt får ni hjälp av mediepedagogen med att redigera er film.
Videorna blir lagda i rätt ordning och texter inskrivna. Kanske ni även behövde någon
eﬀekt eller musik i bakgrunden.

•

Om tid finns så kan vi kolla på filmerna i klassen efteråt ;)
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