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Hur arbetar man i en studiecirkel?
Har du gått en studiecirkel tidigare känner du säkert till hur man arbe-
tar, men har du bara gått traditionella utbildningar så är folkbildnings-
tanken kanske inte lika självklar. Grunden i cirkeln är att man lär sig 
tillsammans. Det finns ingen lärare som säger att så här ska vi göra, 
utan ledaren delar med sig av sina kunskaper utifrån deltagarnas vilja 
och behov. Cirkeln bygger på delaktighet, att deltagarna inspirerar var-
andra. Det är ett aktivt och kreativt sätt att lära. 

Hur lägger ni upp cirkeln? 
Ni planerar tillsammans med ledaren hur ni vill lägga upp cirkeln. Uti-
från gruppens förväntningar och erfarenheter gör ni en studieplan som 
blir ert arbetsdokument. En studieplan ger struktur och gör att alla vet 
vad man kommer att fokusera på. Det gör att ni får ett gemensamt mål.

innan första cirkelträffen
Gå gärna igenom för dig själv vad du vill få ut av cirkeln. Tänk igenom 
dina tidigare erfarenheter och om det är något speciellt du vill fokusera 
på. Kanske har du gjort film innan, fotat, gjort egen musik eller tittat 
mycket på just dokumentärfilm. Ju mer du delar med dig av dina erfa-
renheter, desto mer kreativ och givande blir filmcirkeln.
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dokumentärt berättande 
Nu pratar alla om dokumentärfilm. Dokumentärfilmare nomineras till 
Oscars, får Guldbaggar och debatteras. Dokumentärfilm är hett. Kanske 
är det så att i det mediebrus vi i dag lever i finns en längtan efter det 
genuina och verkliga. En längtan efter det som är på riktigt.

Människor som brinner för något, lever ett annorlunda liv, vågat, för-
lorat, gått nya vägar, tagit sig igenom motgångar eller bär på delar av 
vår gemensamma historia är intressanta för dokumentärfilmare. Men 
det kan också handla om företeelser och händelser man vill skildra

Nyfikenhet, tålamod, intresse för andra människor, engagemang och 
en vilja att berätta är några egenskaper som kännetecknar en dokumen-
tärfilmare. Ofta arbetar man under en lång tid med en film och man 
skapar relationer med de människor som är med i filmen. Relationer 
man bygger upp innan man börjar filma och sedan tar ansvar för under 
inspelning, klippning och visning. Det gäller som filmare att sätta sig in i 
de medverkandes vardag för att ha möjlighet att se hur deras liv kan 
påverkas genom visningen av filmen. Det är viktigt att finnas till för de 
som varit med i filmen även efter det att produktionen avslutats och 
fokus inte längre är på den person som varit huvudperson i en berättelse 
under en lång tid. Det blir tomt när produktionen är klar och många 
tankar kan komma runt vad man sagt, gjort och hur publikens reaktioner 
varit. 

Att arbeta med dokumentärfilm är en process, en resa, där filmaren 
gör en subjektiv skildring av verkligheten. Det dokumentära berättandet 
är fritt och öppet för konstnärligt uttryck. 

”För mig är det ett sätt att leva, utvecklas, stå ut och förstå 
mig själv och andra bättre.” 
Ur boken Att leva och överleva som dokumentärfilmare av Jessica  

Nettelbladt

”Jag är en förespråkare för att dokumentärfilm inte är, och 
inte ska vara, så märkvärdigt. Det är naturligt i oss att 
berätta berättelser, vi har det i oss sedan lägerelden. Vi är  
av naturen nyfikna på livet, oss själva och på andra. Vi vill 
försöka förstå.”
Malin Andersson
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lär av andra   
Genom att titta på och analysera dokumentärfilmer lär man sig massor. 
•  Upplägget, val av intervjupersoner, trovärdighet, inspelningsplatser, 

igenkänning, musik – det är många faktorer som påverkar hur vi upp-
fattar en film.

•  Vad vill man berätta?
•  Vad gjorde dig berörd?
•  Hur har man byggt upp filmen?
•  Hur gestaltar filmaren berättelsen? 
•  Är man som filmare en ”fluga på väggen ” som observerar vad som 

händer, använder man speaker, bygger berättelsen på en intervju?
•  Vilken typ av foto använder man i filmen? Fasta bilder med stativ? 

Rörliga?  
•  Har man använt ljud?

Romskt dop. Foto Jessica Nettelbladt
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Filmer att inspireras av: Äta sova dö av Gabriella Pichler, Belfast Girls av 
Malin Andersson, Jag är min egen Dolly Parton av Jessica Nettelbladt, 
Man on Wire av James Marsh, Pink Saris av Kim Longinotto, Dom kallar 
oss mods av Stefan Jarl, För dig naken av Sara Broos, Dark Days av Marc 
Singer, At night I fly av Michel Wenzer, Darwin av Nick Brandestini, 
Searching for Sugar Man av Malik Bendjelloul. 

Förtroende och förväntningar 
Dokumentärfilm bygger på förtroende. Det gäller att skapa en trygg 
relation med de personer du vill ha med i din film. Var tydlig med vad 
du vill med filmen och vilka förväntningar du har på de personer som 
ska medverka. De medverkande måste känna sig helt trygga både med 
innehåll och hur filmen sedan ska visas. De måste lita på dig som filmare.

Om du gör din film tillsammans med andra gäller det också att vara 
tydlig med vem som gör vad, vad ni förväntar er av filmen och av varan-
dra. Ju mer man pratat innan om hur man vill jobba, desto större förut-
sättningar för att man jobbar bra tillsammans. I en skapande process så 
uppstår det självklart situationer där man tycker olika, problem under 
inspelningen eller annat, men det viktigaste är att man pratar om de 
problem som dyker upp och hjälps åt att lösa dem. Att alla tar ansvar.

”Jag bryr mej om personerna jag gör film om och jag vill  
hjälpa dem att kämpa i sina liv. Få ut deras röster och  
tillsammans med dem säga, tycka och tänka vad jag vill utan 
att bli nertystad, förtryckt eller stoppad. Jag arbetar oftast 
ensam, filmar, intervjuar och tar ljud.”
Ur Att leva och överleva som dokumentärfilmare av Jessica Nettelbladt

”Jag spenderar ofta lång tid med de jag filmar, utan kamera. 
Vi har en relation, på riktigt. Ofta resten av livet. Tillit är 
jätteviktigt. Om jag inte filmar själv, så är det viktigt att det 
lilla filmteamet känner filmen och tilliten , och att respekt 
och ödmjukhet genomsyrar hela arbetet. Att det är en total 
vi-känsla med de som filmar och teamet. Det brukar funka 
bra då att filma.” 
Malin Andersson           
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idé
Titta dig omkring. Det finns många dokumentärer som väntar på att 
göras. Kanske är det någon du känner som har en spännande levnads-
historia, en kompis som har ett speciellt intresse som vore kul att be-
rätta om, en festival, en resa du ska göra eller så vill du göra en doku-
mentär om något du vill lyfta fram som du tycker är fel. Vad är du 
nyfiken på som du vill förmedla till andra? Känn efter vad du blir berörd 
av. Att bli berörd och att beröra är dokumentärfilmens hjärta.

research
När du bestämt dig för vad du vill göra en dokumentär om handlar det 
om att göra research. Det är värt att lägga tid på den här delen av ar-
betsprocessen. Ta reda på så mycket du kan om personen/personerna 
som ska medverka, platser, tider för olika händelser med mera. Vad vet 
du om personen du ska berätta om i din film? Hur ser hans/hennes liv 
ut? Vardagsvanor? Relationer? Ju mer du vet desto bättre kan du pla-
nera för inspelningen. Under researchen skapar du också kontakter och 
relationer med de du vill ska vara med i filmen. Fota, filma, skriv, spela 
in komihåg i mobilen – allt för att du ska ha med dig så mycket informa-
tion som möjligt inför planeringen av inspelningen av din dokumentär. 

Hur ska du gestalta din berättelse?
Tänk igenom hur du vill gestalta din berättelse. Är den en festival du vill 
göra en dokumentär om kanske du väljer att ”vara en fluga på väggen” 
och observera vad som händer från planering till och med konserten. 
Handlar det om att göra en dokumentär om en person som har en stark 
berättelse om händelserna i sitt liv så bygger du filmen utifrån en inter-
vju. Eller? Det är du som filmare som skapar ditt uttryck i berättelsen. 
Gör ett medvetet val av form som du kan hålla dig till när du spelar in. 
En form som stärker den känsla du vill ha i din film.

Berättarelement 
När du ska gestalta din berättelse så använder du dig av olika berättar-
element. Foto, musik, ljudeffekter, miljöer, intervjuer och speaker hjäl-
per dig att berätta historien. Tänk igenom hur du ska använda berättar-
elementen för att nå det uttryck du vill. Vill du arbeta med rörlig 
kamera, fasta bilder med stativ eller kanske en blandning av båda för 
att uppnå en viss känsla? Vilken musik ska du använda? Vilka inspel-
nings platser ska du använda dig av för att berättelsen ska ge den känsla 
du vill?
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Planering
Gör en skiss över filmen utifrån den research du gjort, antingen i datorn 
eller med post it lappar. Post it lappar är enkelt att använda. Skriv upp 
bilder, platser, intervjuplatser med mera på lapparna. Har du fotat när du 
gjort din research så använder du bilderna för att få en översikt av din 
film. Post it lappar och bilder sätter du upp på t ex en vägg så får du en 
bild av vad du vill ha med i filmen. Det är bra att ha tankar att utgå ifrån 
även om allt kan förändras under hela arbetsprocessen. Att göra en 
dokumentärfilm är en resa där det gäller att vara följsam för den väg som 
berättelsen tar.

Prata med de som ska medverka i filmen och ett eventuellt team om 
tanken med filmen och hur du tänkt inspelningarna. Du behöver själv-
klart inte berätta exakt vad du planerat, bara du ser till att de medver-
kande känner sig trygga med dig och ditt val av hur du vill berätta 
historien. Gå tillsammans igenom när ni ska spela in vad så att det 
fungerar tidsmässigt för alla.

För att du ska få en ännu tydligare bild av filmen kan du göra ett bild-
manus där du utifrån din filmöversikt med post it lappar skissar ett antal 
olika scener. Pröva dig fram så hittar du ditt sätt att arbeta med doku-
mentärfilm. 

Ur filmen Dokumentärt berättande av Jessica Nettelbladt och Malin Andersson 
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Teknisk utrustning 
Många dokumentärfilmare arbetar med kamera med extern mikrofon. 
Man kan till exempel använda en mygga eller riktmikrofon som fästs på 
kameran. Vad du väljer för teknik är självklart beroende på hur du ska 
arbeta med din film, hur du tänkt visa den och dina ekonomiska möjlig-
heter. 

Du kan spela in med en enkel digital videokamera, systemkamera 
(viktigt att den har mikrofoningång) eller mer professionell utrustning. 
En extern mikrofon på kameran ger bättre ljud än den mikrofon som 
sitter inbyggd i kameran. Idag kostar en liten digitalkamera med mikro-
foningång inte mycket mer än en utan. Ljudet är något man ibland un-
derskattar, men ett dåligt ljud är nästan omöjligt att rädda. Det blir för-
vånansvärt bra bilder med små digitalkameror som filmar i HD och en 
systemkamera är ett bra val om man vill arbeta lite extra med bilden. De 
flesta alternativ fungerar. Det är berättelsen som är avgörande. Vad du 
vill berätta och hur du berättar din historia. 

Använd befintligt ljus i största möjliga mån. Behöver du extraljus kan 
du antingen sätta på kameralampan eller ta med en lampa som du sät-
ter med ljuskällan riktad mot taket. Då får du ett brett allmänljus.

Det är viktigt att tänka på att kameran, redigeringsprogrammet och 
datorn ska vara kompatibla det vill säga prata samma språk. Det finns 
en djungel av olika filformat som kameror lagrar de filmade sekvenser-
na i. Redigeringsprogrammet du väljer att jobba i ska kunna arbeta med 
det inspelade materialet utan att du först tvingas konvertera det till ett 
filformat som komprimerar om materialet, vilket innebär förlust av data 
och en försämrad kvalitet. Det är viktigt att du har koll på datorns kapa-
citet när du väljer redigeringsprogram. Varje program ställer sina krav 
på datorn. 

Ur filmen Dokumentärt berättande av Jessica Nettelbladt och Malin Andersson 
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Förberedelse av inspelningen 
Innan du börjar inspelningarna är det bra att ha gjort en inspelnings-
plan. Vad ska du spela in? Var ska du spela in? När ska du spela in? Vil-
ka blir berörda av inspelningen? Det finns en hel del att tänka igenom 
innan du sätter igång. Gör du en inspelningsplan har du större kontroll 
över filmningen och slipper störas av saker du missat att förbereda. I 
inspelningsplanen skriver du var du ska spela in, vad du ska filma och 
tiden för inspelningen. Detta är viktigt också för din planering om du 
behöver låna kamera och ljud. Du kan också skriva upp om det är något 
speciellt du ska tänka på vid de olika inspelningstillfällena. Saker som 
ska finnas med i bild, personer du behöver kontakta inför en tagning 
med mera. 

Gå igenom den tekniska utrustningen. Det är extra viktigt om du lånat 
utrustningen. Se till att du vet hur utrustningen fungerar. Pröva kamera 
och ljud och tanka in det du spelat in i redigeringsprogrammet så för-
säkrar du dig om att allt ser ut och låter som du vill innan du filmar på 
riktigt.

Se till att du har ett fulladdat batteri, gärna ett i reserv. Om det är möj-
ligt så använd nätadaptern under intervjun så har du gott om batteritid 
när du spelar in miljöbilder. En förlängningskabel är bra att ha med.

Om du spelar in på minneskort, kolla vilken kapacitet det har, med 
andra ord hur länge räcker kortet när det gäller inspelningstid. Se också 
till att kortet inte är fullt med annat material.

inspelning
Som dokumentärfilmare handlar det om att vara nyfiken och skildra 
verkligheten. Känner man sig trygg och förberedd så är det lättare att 
följa med och skildra det som händer. Inspelningsplanen är bara ett 
stöd. Om du gör en film om en persons liv så ”styr” huvudpersonen be-
rättelsen, men du väljer vad du vill lyfta fram av det som händer fram-
för kameran när du sedan klipper filmen. 

Om du gör en film om en persons liv är det bra att du har en kontinu-
erlig kontakt med honom eller henne. Ofta händer det saker man inte 
planerat som är intressant för berättelsen i filmen, men som kanske inte 
huvudpersonen själv ser som intressant. Stäm av ofta så du får veta vad 
som händer i personens liv och kan ta ställning till om det är viktigt för 
filmen eller inte.

Dokumentärfilm handlar om att skildra verkligheten, men viss regi 
kan vara nödvändigt för att berättelsen ska gå fram. Det kan också vara 
så att en tagning du gjort inte fungerar utan du måste ta om en scen. 
Regi eller inte kan man diskutera, men det viktiga är att du får fram det 
du vill i filmen tillsammans med den eller dem du vill skildra.

Filma mycket, så har du mycket att välja på när du klipper din film. 
Skriv en logg, en lista över vad du spelat in, varje dag. Den är bra att ha 
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när du klipper och när du ska få en översikt över materialet.
Välj en lugn intervjumiljö. Ljud från datorer, fläktar och trädsus hörs 

tydligare i det inspelade materialet än vad man uppfattar på plats. Ofta 
går dessa tagningar inte att rädda i ljudbearbetningen.

Ställ öppna frågor till personer du intervjuar. Det är frågor som perso-
nen inte kan svara ja eller nej på. Vad? Hur? När? Vilken? Vem? är öpp-
na frågor. Till exempel ”Kan du berätta om hur du tänkte när du drog 
igång det här projektet?” Öppna frågor gör att den som blir intervjuad 
ger mer utförliga och berättande svar. Är svaret, berättelsen, för otydligt 
så ber du personen berätta igen och utveckla hur han eller hon tänker. 

Det är också viktigt att ta så kallade klippbilder. Det är bilder på saker 
i inspelningsmiljön som förtydligar din berättelse. Variera mellan när-
bilder, halvbilder och helbilder så att du har olika bildutsnitt att välja på 
när du klipper. 

”En helbild berättar var vi är. En halvbild fokuserar mer på 
till exempel en person. En närbild är känsla.” 
Peter Rinaldo, fotograf

Ur filmen Belfast girls av Malin Andersson 
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”Även om man planerar noga - var öppen och improvisera 
och ”go with the flow” när du väl filmar. Planering är viktigt 
– för om du har filmen ”i dig” så kan du släppa taget och låta 
saker hända när du väl låter kameran rulla.” Malin Andersson

 
vad får man filma?
Man får i princip filma vad man vill (utom skyddsobjekt) – det avgöran-
de är hur du visar ditt material. Sen är det alltid bra att fråga människor 
när man filmar, framför allt om det är känsliga ämnen eller lägen. Det 
finns olika anledningar till att personer inte vill vara med. Berätta om 
syftet med inspelningen. Sen är de flesta människor idag vana vid rörlig 
bild, vilket gör filmningen mycket lättare. Du kan bli avvisad om du är 
inne i en butik och filmar (privat område – ägarens regler) och då måste 
du rätta dig efter innehavaren, men han eller hon kan inte kräva att få 
ditt material. När du sen ska visa ditt material på hemsida eller annat 
forum så finns det ett antal regler och lagar att ta hänsyn till. Det gäller 
se till att man inte använder upphovsrättskyddat material (gäller även 
musik), inte kränker eller förtalar någon. Du kan läsa mer om vad du 
får filma på filmsajten Voodoofilm.

intankning  
Importera materialet i datorn. Använder du minneskort kan du kopiera in 
materialet direkt i datorn. Om du använder dv-band så måste du använda 
en så kallad firewirekabel för att importera materialet. Då gör du det ge-
nom ditt redigeringsprogram. Självklart kan du också gå genom redige-
ringsprogrammet när du hämtar materialet från ett minneskort. Det vik-
tigt att ha koll var du lägger det material du importerar. Om du har mycket 
material så kan det vara bra att ha en extern hårddisk. Tänk bara på att 
den alltid måste vara ansluten till datorn för att redigeringsprogrammet 
ska hitta råmaterialet (ditt ursprungsmaterial) när du sen ska klippa. Om 
du inte går genom redigeringsprogrammet när du kopierar in materialet, 
så hämtar du materialet från den externa hårddisken när du ska börja 
klippa. Tänk på att programmet bara länkar till råmaterialet för att det ska 
vara hanterligt för datorn att hantera filmängderna när du klipper. Det är 
först när du ska göra en filmfil, exporterar materialet, som programmet 
hämtar upp de filer som du valt att använda i filmen. Man kan alltså inte 
byta plats på råmaterialet, för då hittar inte programmet till filerna.

När du väljer ”spara” i ditt redigeringsprogram, så sparar du endast 
ditt projekt ungefär som en klipplista. Du sparar alltså ingen film, utan 
en relativt liten fil som innehåller information om vilka klipp du har 
med och vilka ändringar du har gjort. Detta innebär att om du ska flytta 
ditt projekt till annan dator, så räcker det inte med att kopiera den fil 
som skapas när man väljer Arkiv – Spara, utan man måste ta med alla 
filer som hör till filmen.
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Klippning
Gör ett manus utifrån det inspelade materialet. Även här är det bra att 
använda post it lappar för att få en helhet av filmen och även kunna ar-
beta med bygget av filmen, dramaturgin. Skriv de olika scener och in-
tervjuavsnitt på lapparna och sätta upp dem på en vägg. Flytta runt de 
olika sekvenserna och pröva dig fram tills du får den effekt och berät-
telse du söker. En stark början och ett starkt slut är extra viktigt i en 
film. Sedan kanske det inte blir som du testat dig fram till när du väl 
sitter och klipper, men det är en bra börja för att få en struktur.

När du går igenom materialet första gången är det bra om du skriver 
upp vilka scener som du blir berörd av och som är viktiga för dig att ha 
med i filmen. När man tittar på scenerna gång på gång under klippning-
en är det lätt att tappa bort sin första känsla. Så det första intrycket av 
materialet är värdefullt, även om du sedan väljer att inte ta med det i 
den slutliga versionen av filmen.

Gör först en grovklippning för att känna in berättelsen. Vad ska vara 
med och inte. Behöver du komplettera något. Ska du flytta om en del 
scener för att få en tydligare struktur eller en mer berörande start på 
filmen? Pröva dig fram när du klipper. Vad känns bäst? Låt också andra 
titta på det du klippt. Be om respons och var beredd på att ta den, även 
om den inte alltid blir den du tänkt dig. Det är ju nu du kan ändra uti-
från de tankar som reaktionerna ger dig – om du tycker att det känns 
rätt för dig och din film. När du klipper – kom alltid tillbaka till din tan-
ke med filmen – vad vill du berätta och varför – det är den som styr din 
berättelse. 

När du är nöjd med strukturen och de valda scenerna är det dags att 
finklippa materialet. När det är klart kan du välja att ljudbearbeta i redi-
geringsprogrammet, ladda ner ett ljudredigeringsprogram eller kanske 
låta någon som är duktig på just ljud ljudbearbeta din film.

användning av musik
Tänk på upphovsrätten. Det finns mycket musik att hämta från nätet 
som är fri, men läs igenom villkoren för hur den får användas. Du kan 
använda musik av upphovsmän som varit döda i över 70 år. Då har upp-
hovsrätten slutat gälla. Du kan läsa mer om hur du får använda musik 
på filmsajten Voodoofilm.

Tänk också på att du visar filmen för de medverkande innan du visar 
filmen för publik eller lägger ut den på YouTube. Se till att du följer den 
överenskommelse du gjort med de medverkande om hur du ska visa 
filmen. Om du vill visa den på andra arenor måste du stämma av detta 
med de som medverkat i din film.
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visning – Publicering
När du ska visa din film väljer du filformat utifrån hur du ska publicera 
filmen. I många redigeringsprogram kan du direkt välja YouTube när du 
exporterar din färdigredigerade film. Den koden du får när du lägger 
ditt material på YouTubes server kan du kopiera och klistra in om du vill 
ha den på en hemsida, blogg eller facebook. För att lägga upp filmer 
behöver du skapa ett konto på YouTube. Läs mer på youtube.com hur du 
gör. På den sidan kan du också läsa mer om filformat med mera. Ett al-
ternativ till YouTube är Vimeo. Välj det som passar dig bäst. Lägg också 
filmen som en fil på ett usb och/eller DVD. Vill du visa den på en lokal 
biograf kan DVD vara ett bra alternativ.

Ur filmen Belfast girls av Malin Andersson 
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Tekniska begrepp  
•  Digital video Fördelen med digital video är att man kan kopiera/ 

spara materialet hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir 
sämre, förutsatt att man inte sparar filmen i ett annan format som på 
nytt komprimerar materialet.

•  Strömmande video Man tittar på en film direkt på en webbsida utan 
att ladda ner den först. Filmen laddas till en tillfällig mapp, buffras 
och spelas utan avbrott under tiden som nedladdning pågår.

•  Frame – bildruta Det krävs minst 20 bilder per sekund för att ögat 
inte ska uppfatta ryck i bilden.

•  Videoformat Datoranpassade filformat är t ex mpeg, windows media 
video (wmv), QuickTime (mov). Varje format använder sin speciella 
metod för att komprimera filmfilerna med så liten kvalitetsförlust som 
möjligt.

•  Videosystem I Sverige har vi ett videosystem som kallas PAL. Det  
visar 25 bilder per sekund i 720 x576 bildpunkter.

•  Upplösning – Interlaced och progressiv 1080i – innebär ”interlaced” 
(sammanflätad). Interlaced läge innebär att upplösningen bara är 
hälften så stor – 50 procent. Varannan linje visas men ögat luras och 
tror att det är högre upplösning än vad det är. Sträva efter Progressiv 
upplösning – då visas varje linje.

•  Processor Ju snabbare processor, desto snabbare komprimering.

•  Bilduppdateringshastighet/Frame rate Finns i 24, 25, 30, 50, 60. 

•  Konvertering (omvandling) av format Det finns massor av olika vi-
deoformat och en hel rad programvaror och webbsidor som man kan 
använda för att konvertera ett format till ett annat. 

•  Formatering av minneskort Formatering betyder att man förbereder 
ett lagringsmedia så att det blir läsbart för olika typer av system. När 
en enhet formateras, läggs det till information på enheten som talar 
om för kameran eller datorn hur informationen är organiserad, hur 
långa filnamn som tillåts etc. En formatering innebär också att infor-
mationen som redan finns på lagringsmediet raderas. Formatering 
behöver man bara göra en gång, men inget skadas för att man gör det 
många gånger.

•  Kompressor – kodek Den omkodare (kodek) som komprimerar bil-
derna för förhandsgranskning, så att du kan titta på filerna utan att 
det tar en massa tid att spela upp dem i redigeringsprogrammet.
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•  Rendering Rendering är en process där alla beräkningar görs och se-
dan skrivs till disk eller internminne. Det innebär att filmen går att 
spela upp i rätt hastighet, utan att det plötsligt går långsammare för 
att man lagt på ett filter eller en text i filmen. En snabb dator kan göra 
många saker i realtid och på så vis så slipper man att rendera när man 
bearbetar filmen och redigeringen går väldigt snabbt framåt. En lång-
sam dator kanske inte orkar visa dina övergångar i 25 bilder per se-
kund. Då behövs en rendering för att du ska se resultatet med rätt för-
utsättningar. Även en riktigt snabb dator kan kräva rendering om man 
har många effekter och övergångar samtidigt, samt om materialet 
man bearbetar är högupplöst. Med en snabb dator och inga tunga ef-
fekter, så behöver man normalt aldrig göra någon rendering, förutom 
den rendering som görs automatiskt vid export.

Eldslukerska. Foto Jessica Nettelbladt



gör din egen dokumentärfilm
En filmcirkel är ett bra sätt att komma igång med en egen dokumentär
film. Jobba tillsammans med andra som brinner för dokumentärfilm. 
Använd varandras olika styrkor, intressen och kunskaper. Genom 
teamarbete är det lättare att nå målet med filmen. Det kan också vara 
grunden till ett kreativt kontaktnät som kan utvecklas i kommande 
produktioner.

Det här studiematerialet är ett komplement till filmen Dokumentärt 
berättande som är gjord av dokumentärfilmarna Jessica Nettelbladt 
och Malin Andersson. Det vänder sig framför allt till dig som är på 
gång att göra din första dokumentärfilm.
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