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Studiehandledning
Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den 
innehåller praktiska tips när det gäller hur man leder en cirkel och för-
slag på upplägg av studiecirkeln. Dokumentärt berättande vänder sig 
framför allt till deltagare som vill göra sin första dokumentär.

Förutom inspirationsfilmen Dokumentärt berättande finns det ett 
skrivet studiematerial. Du kan även använda studiematerial från 
filmsajten Voodoofilm. 

Sedan tidigare finns även studiematerialet Alla kan göra tv, som hand-
lar om hur man gör reportage. Det består också av en inspirationsfilm, 
ett studiematerial och en studiehandledning. 

Förslag på upplägg av studiecirkeln Dokumentärt berättande (se studie-
plan): 3 studietimmar x 9 träffar. 

Välkommen som cirkelledare i ABF! 
 



3

Hur arbetar man i en studiecirkel?
Kanske har du varit cirkelledare tidigare eller själv gått en studiecirkel 
så att du känner till grundtanken i folkbildningen.  Om inte så är det 
viktigt att du får en känsla för hur man arbetar i en studiecirkel. Grund-
tanken är att alla i cirkeln delar med sig av sina kunskaper och att man 
lär sig tillsammans. Självklart har du som ledare mer kunskap än andra 
i den här typen av cirkel men grundtanken – ett gemensamt lärande – är 
viktigt att ha med sig under cirkelträffarna. Demokrati och delaktighet 
är två viktiga hörnstenar.  Alla ska kunna påverka och känna sig delak-
tiga i arbetet.  Det är ett arbetssätt som gör att många upplever en studie-
cirkel som ett socialt, roligt och kreativt sätt att lära sig tillsammans. 

vad ska jag tänka på innan studiecirkeln startar?
Tillsammans med din kontakt på ABF går du igenom upplägget av studie-
cirkeln. Stäm av all teknisk utrustning, studiematerial, lokal och om det 
finns kunskap om deltagarna som är bra att ha med sig för dig som  
ledare. Om det är en grupp som kommer från en och samma förening, 
om det är en grupp som är blandad eller homogen kunskapsmässigt, om 
de tidigare gått studiecirklar inom film och så vidare.  Det är självklart 
bra för dig som ledare att få så mycket kunskap om deltagarna som möj-
ligt för att kunna planera cirkeln på bästa sätt.

vad är viktigt i min roll som ledare?
För dig som ledare så gäller det att skapa ett kreativt och generöst klimat 
där alla känner sig delaktiga. Eftersom en studiecirkel bland annat kän-
netecknas av tid för reflektion och frågor är det viktigt att du som ledare 
lämnar tid till detta. Att du i början av varje träff öppnar för eventuella 
frågor från föregående träff, berättar om dagens arbete och i slutet av 
träffen lämnar tid till reflektion och frågor.

I en grupp så finns det oftast några som har lättare än andra att ut-
trycka sig och ta plats.  Som ledare är det din roll att se till att så många 
som möjligt deltar i samtalen. Frågor som ”Är det här något du känner 
igen?” ”Nu vill jag höra hur du tänker.. ” är  några inbjudande meningar 
till en person som sitter tyst. Sen utvecklas en grupp hela tiden och för 
många tar det några gånger innan gruppen känns så trygg att de vill 
delta i samtalen.  

Försök att uppmärksamma alla i gruppen, det är ett bra sätt för delta-
garna att känna sig sedda och som en viktig del av gruppen. Oftast är 
deltagarna nöjda, men det händer att någon ibland är missnöjd med ett 
gemensamt beslut. Det bästa du kan göra som ledare i det läget är att 
fråga varför personen inte är nöjd och sen lyssna. Går saken inte att lösa 
kan det ändå skapa ett lugn i gruppen genom att du lyssnat på deltaga-
ren som känt sig missnöjd. 

Rent praktiskt så handlar det om att fylla i närvarolistan, se till att den 
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tekniska utrustningen som krävs för studiecirkeln finns tillgänglig och 
att lokalen är iordningsställd när ni lämnar den. Kom också ihåg att tala 
om för deltagarna att det är ABF som arrangerar studiecirkeln. 

vad är en studieplan?     
När man planerar hur man ska lägga upp en studiecirkel gör man en 
studieplan. Det är ett arbetsdokument som lägger en bra grund för att 
man ska nå målet med cirkeln. Oavsett om du gör en egen studieplan 
eller använder den som finns i det här häftet, är det viktigt att du stäm-
mer av den med deltagarna. Finns det alternativa upplägg? Andra önske-
mål? När gruppen enats om studieplanen lämnar du en kopia till ABF.  

STUdiemaTerial
inspirationsfilmen ”dokumentärt berättande”
Syftet med filmen är att inspirera deltagarna till att komma igång med 
dokumentärt berättande. Dokumentärfilmarna Malin Andersson och 
Jessica Nettelbladt ger tips och råd som varvas med avsnitt ur bland 
annat Jessicas film Jag är min egen Dolly Parton och Malins Belfast Girls.

Skrivet studiematerial
Det skrivna studiematerialet ger tips på vad man ska tänka på när man 
ska göra sin första dokumentär. Det tar upp vikten av nyfikenhet, tålamod 
och att skapa trygga relationer. Det tar också upp planering, teknik, in-
spelning, klippning och visning.

voodoofilm
Du kan även hämta studiematerial på www.voodoofilm.org. ABF har ett 
avtal med Voodoofilm som innebär att du kan skriva ut det material du 
behöver för studiecirkeln.  Enligt avtalet så får materialet skrivas ut och 
kopieras, men inte användas digitalt. Användar-id och lösenord för att 
komma in på Voodoofilm finns på ABFs Infobank. Prata med din kontakt-
person på ABF som kan hämta dem på www.abf.se/infobank under 
filmsidorna. Använd gärna eget material. 

Förslag på studieplan     
Självklart kan du göra en egen studieplan som passar gruppen. Det här 
förslaget är bara ett stöd för dig som ledare. Upplägget beror ju på hur 
du vill leda gruppen, förmedla kunskap, samt deltagarnas förväntning-
ar, behov och erfarenheter. Skriv gärna egna kommentarer efter varje 
träff. De är bra att ha när du efter avslutad cirkel tillsammans med din 
kontakt på ABF går igenom vad ni kan utveckla för att göra filmcirkeln 
ännu bättre.
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Cirkelträff 1

Presentation – inspirationsfilm 

Studiematerial: 
•  Inspirationsfilm
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material
•  Eget material

Välkomna alla och presentera dig. Berätta om grundtanken med en stu-
diecirkel.  Att den skiljer sig från de flesta utbildningar genom att den i 
hög grad bygger på delaktighet och utbyte av erfarenheter – att man lär 
sig tillsammans.

Låt deltagarna presentera sig och berätta om sina erfarenheter och 
förväntningar.  

Berätta om studieplanen som ligger till grund för cirkeln. Stäm av den 
med deltagarna.  Det är viktigt att alla är med i samtalet så att deltagar-
na blir delaktiga i upplägget och eniga om målet med studiecirkeln.  
Den studieplan ni kommit överens om lämnar du sedan en kopia på till 
din kontaktperson på ABF.

Gå igenom praktiska saker som fikatider (tar alla med fika varje gång, 
eller turas ni om), eventuell gemensam telefonlista med mera. 

Visa filmen ”Dokumentärt berättande”.
Reflektera över innehållet i filmen. Hur tänker deltagarna runt doku-

mentärfilm? Vad är dokumentärfilm? Varför är den så intressant just nu?
Introducera tanken på att göra en kortare dokumentär i gruppen.
Spåna idéer och landa i en idé. Fokus på det ni vill nå med en gemen-

sam idé – learning by doing.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 2 

visning av dokumentärfilm 

Studiematerial: 
•  Kort dokumentärfilm du själv valt
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material

Stäm av frågor från förra träffen. 

Prata om filmidén ni kom fram till vid förra träffen. Hur har deltagarna 
tänkt vidare? Planering? Kontakter? Vem gör vad?  Är det kontakter 
som behöver tas under veckan som kommer inför nästa träff?

Visning av dokumentärfilm.
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Reflektera över filmen. Vad väcker den för känslor?  Vad vill filmaren 
berätta? Hur gestaltar filmaren berättelsen? Vad tycker deltagarna om 
filmen? Bra? Dåligt? Hade de valt att göra filmen på ett annat sätt? Var-
för? Hur?

Börja med att komma igång med utrustningen. Låt deltagarna inter-
vjua varandra om varför de vill göra dokumentärfilm. Filma intervju-
erna. (Redigeringen av intervjuerna gör ni vid träff 3)

Diskutera vad man får filma. Bra information finns på sajten Voodoo-
film.

Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.
   

Cirkelträff 3 

redigering intervjuer – Planering

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial 
•  Voodoofilms material
•  Eget material

Stäm av frågor från förra träffen.

Redigera intervjuerna och klipp ihop dem till en filmsekvens. Visa filmen.
Be deltagarna spåna runt vad som krävs för att göra en dokumentär-

film.  Använd post it lappar. Det kan handla om teknik, personliga egen-
skaper med mera. Be deltagarna sätta upp lapparna på en whiteboard-
tavla. Gör en överblick och skriv sedan upp rubriker överst på tavlan 
som t ex personliga egenskaper, teknisk utrustning.  Diskutera vad ni 
kommit fram till.

Stäm av den research som deltagarna gjort. Låt deltagare berätta om 
de kontakter de tagit. Hur har det gått? Reaktioner hos de man kontaktat. 
Vill de personer/den person man tänkt intervjua delta i filmen? Behöver 
något förtydligas?  Behöver man ta fler kontakter?

Planera produktionen tillsammans. 
Gör en inspelningsplan. Använd post it lappar. 
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff. 
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Cirkelträff 4 

Planering – visning dokumentär – Bildmanus 

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial 
•  Voodoofilms material
•  Eget material 
•  Kort dokumentärfilm du själv valt

Stäm av frågor från förra träffen. 

Visa en kort dokumentärfilm som introduktion till val av berättarele-
ment. Diskutera olika val och hur de påverkar gestaltningen i en film.

Låt deltagarna pröva olika filmgrepp. Filma med handkamera, stativ, 
åkningar med mera.

Pröva olika ljudinspelningar. Vad ska man tänka på när det gäller ljud? 
Gör ett bildmanus.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

   
Cirkelträff 5 

inspelning 

Studiematerial: 

•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material 
•  Eget material 

Stäm av frågor från förra träffen.

Frågor inför inspelning av filmen. Gör inspelningen. Gå igenom vad som 
ska spelas in under veckan till nästa träff.

Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff. 



8

Cirkelträff 6 

Fortsättning inspelning – redigering

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material
•  Eget material

Stäm av frågor från förra träffen.

Några deltagare spelar in ytterligare material, andra börjar tanka in det 
som spelats in föregående vecka.

Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 7 

redigering  

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material
•  Eget material 
•  Kort dokumentärfilm du själv valt

Stäm av frågor från förra träffen.

Visa en dokumentärfilm som inspiration och för ett samtal om klipp-
ning.

Arbeta med redigering.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 8 

redigering

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material
•  Eget material

Stäm av frågor från förra träffen.

Arbeta med redigering.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.



9

Cirkelträff 9 

redigering – ljudbearbetning – Publicering.

Studiematerial: 
•  Skrivet studiematerial
•  Voodoofilms material
•  Eget material

Stäm av frågor från förra träffen.

Redigering, ljudbearbetning och publicering. Vilka visningsmöjligheter 
finns? Vilka format ska man välja?

Vilka möjligheter/arenor finns att visa film?
Titta på filmen tillsammans och reflektera.
Vill deltagarna bjuda in till ett filmkafé och visa filmen för vänner,  

jobbarkompisar och/eller allmänheten? Om gruppen är intresserad av 
detta – prata med din kontakt på ABF.

Låt deltagarna reflektera över träffen och om cirkeln som helhet. Gör 
en utvärdering med deltagarna. 

efter avslutad filmcirkel
Reflektera över studiecirkeln som helhet. Vad har varit bra, mindre bra, 
vad skulle man vilja ha mer av eller mindre. Är deltagarna intresserade 
av att lära sig mer inom rörlig bild? Till exempel kortfilm, animation, 
digitalt berättande eller reportage? Återkoppla till ABF.

Gör en egen utvärdering av ditt arbete i filmcirkeln. Vad är du nöjd 
med, vad vill du utveckla, har du fått det stöd du behövt för att fungera 
som ledare i dokumentärt berättande?

Ju mer feedback vi får, desto större möjlighet har vi att göra våra film-
cirklar ännu bättre och få nöjdare deltagare och ledare!

Tack för din medverkan som ledare!


