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Kortfilm på dina villKor

Filmaren Gorki Glaser-Müller delar med sig 
av sina kunskaper i filmskap ande. Han har  
bl a gjort kortfilmerna Vattenmelonen, Ägget 
och Tjejen med videokameran och producerar 
nu sin första långfilm. Gorki har utbildat 
elever på Filmhögskolan i Göteborg, Beck
mans De signhögskola i Stockholm och varit 
cirkelledare på ABF. I Kortfilm på dina villkor 
guidar han blivande filmskapare från idé till 
distribution.      

Studiehandledning
Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om 
hur man leder en studiecirkel och ett förslag på studieplan. 

Studiematerialet Kortfilm på dina villkor vänder sig framför allt till deltagare som 
är på gång att göra sin första kortfilm. Det innehåller tutorial, skrivet studiemate
rial och material från Voodoofilms sajt. 

Kortfilm på dina villkor ska ge kunskap om grunderna i filmskapandet. Hur man 
med enkla medel, kunskap om filmprocessen och sin egen berättarglädje kommer 
i mål med sin film. Det handlar om att göra film på sina villkor.

Förslag på upplägg av studiecirkel Kortfilm på dina villkor (se studieplan): 
3 studietimmar x 12 träffar och 1 kulturarrangemang

Välkommen som cirkelledare i ABF!
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studiehandledning

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. 

Grundtanken 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 i en studiecirkel. Alla ska 
kunna påverka och känna sig delaktiga i arbetet.  Det är det arbetssättet som gör 
att många upplever en studiecirkel som ett socialt givande, 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 studiecirkeln. 
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 ho
mogen kunskapsmässigt, om de tidigare gått studiecirklar inom film och så vi  dare.  
Det är självklart bra för dig som ledare att få så mycket kunskap om deltagarna 
som möjligt 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 kännetecknas av tid för reflektion och frå
gor så 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 och berättar om dagens ar
bete och att du även i slutet av träffen lämnar tid till reflektion och frågor.

 I en grupp så finns det oftast några som har lättare än andra att uttrycka sig och 
ta plats.  Som ledare är det din roll att se till att så många som möjligt deltar i sam
talen. 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 att få deltagarna 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 deltagaren som känt sig missnöjd. Deltagaren har blivit sedd.

Rent praktiskt så handlar det om att fylla i närvarolistan, se till att den tekniska 
utrustningen som krävs för studiecirkeln finns tillgänglig och fungerar och att loka
len 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. Vare sig du gör du studieplanen själv eller använder den som finns i det 
här häftet så är det viktigt att du stämmer av den med deltagarna. Finns det alter
nativa upplägg? Andra önskemål? När gruppen enats om studieplanen och even
tuella ändringar gjorts så lämnar du en kopia till ABF. 

Är du intresserad  
av att gå ABFs grund
läggande cirkelledar
utbildning? Prata med 
din kontakt på ABF.
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Kortfilm på dina villKor

Studiematerial
Tutorial 
Filmaren Gorki GlaserMüller berättar i handledningen om vägen till en färdig film: 
vad det innebär att filma på sina villkor, dramats uppbyggnad, berättarelement, 
produktionsplanering, inspelning, efterbearbetning och distribution. I denna tuto
rial visas också scener ur hans egna kortfilmer: Ägget, Tjejen med videokameran, 
Fyra sista siffrorna och Vattenmelonen.

Filmen kan visas i sin helhet för att deltagarna ska få en bild av filmprocessen, men 
den kan också visas i delar som är kopplade till de begrepp som tas upp på respek
tive cirkelträff. Du kan även visa filmen som inledning för att ge en helhet och där
efter visa avsnitt ur den som är kopplade till det ni tar upp på träffen. An  vänd film
en på det sätt som passar dig och dina deltagare bäst. 

I förslaget till studieplan som finns i den här studiehandledningen delar vi upp 
filmen i avsnitt. 

Skrivet studiematerial
Det skrivna studiematerialet innehåller filmkunskap, 
tips från Gorki GlaserMüller om hur man som filmare 
kommer i mål med sin första kortfilm och förslag på in 
spirerande filmsajter. 

Materialet innehåller också en fiktiv intervjusitua
tion där filmskaparen blir intervjuad av en journalist 
inför premiären av hans/henns första kortfilm. 

Gen  om att filmskaparen svarar på journalistens frå
gor så kan man i svaren utläsa film ens kärna, synopsis, 
med mera. Antingen så svarar deltag aren själv på frå
gorna eller så får någon av deltagarna agera reporter. 
Man kan också välja att spela in intervjun. Om du inte 
vill använda intervjumetoden i studie cirkeln kan frå
gorna ändå vara bra för deltag arna att ha med sig i 
sitt framtida filmskapande.

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 studiecir
keln. Enligt avtalet får materialet skrivas ut och kopieras, men inte användas digi
talt. Användarid och lösenord för att komma in på Voodoofilm finns på ABFs Info
bank. För att få det, tala med din kontaktperson på ABF, som kan hämta det på 
www.abf.se/infobank under filmsidorna.  

Använd även gärna eget material som synopsis, manus, produktionsplanering. 
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studiehandledning

Förslag på studieplan
Cirkelträff 1 
Presentation – Utrustning – drama – dramaturgi – Filmidéer
Studiematerial:  
Tutorial: Drama, Inre och yttre handling, Kärna, Komma igång med en kortfilm    
Skrivet studiematerial                                                                    
Egen kortfilm

Välkomna alla, presentera dig och låt deltagarna presentera sig. 
Visa kameran som ni kommer att använda i cirkeln, berätta hur den fungerar och 

låt sedan deltagarna intervjua varandra. Namn, erfarenheter av filmskapande och 
förväntningar är bra att få med i intervjun. Gärna korta svar. Importera sedan det 
ni gjort i redigeringsprogrammet. Lägg gärna en skylt i början av tidslinjen med 
filmcirkelns namn och datum. Att börja filma tillsammans är ett bra sätt att skapa 
en öppen och kreativ atmosfär. 

 
Berätta om grundtanken med en studiecirkel, att man lär sig tillsammans. Att den 
skiljer sig från de flesta utbildningar genom att den i hög grad bygger på delaktig
het och utbyte av erfarenheter. 

Utifrån gruppens erfarenheter och förväntningar och din planering (ABFs stu
dieplan eller din egen) så pratar ni er fram till hur ni ska lägga upp cirkelträffarna.  
Berätta om studieplanen som ligger till grund för cirkeln – att ni gör en kortfilm 
tillsammans på ca 10 minuter för att deltagarna ska få kunskap om filmprocessen. 
Det handlar inte om att göra en ”Bergman” utan det är ett filmskapande som ska 
ge kunskap och erfarenheter. Sen kanske det blir en fantastisk film!  Det är viktigt 
att alla är med i samtalet runt studieplanen för att på så sätt vara delaktiga i upp
lägget och målet med studiecirkeln. 

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

Visa den inledande delen av Kortfilm på dina villkor. Gorki GlaserMüller berättar 
här om vad det innebär att göra film på sina villkor, dramats uppbyggnad, filmens 
kärna och hur man kan komma igång med sin kortfilm.

Spåna fritt i gruppen om dramer runt omkring oss som skulle vara intressanta 
att gestalta i en kortfilm. Detta för att få igång ett idéflöde. Om det går trögt kan du 
ha en burk med lappar med ord som kan inspirera till filmidéer. Kylskåpspoesi fun
gerar också bra. Skriv upp idéerna på en whiteboard eller ett papper. 

Visa sedan en kortfilm på exempelvis 5 – 10 minuter.  Vad ville man säga med fil
men? Hur hade man byggt upp den? Vilket sätta att berätta hade man valt? Karak
tärer?  

Prata gärna över en fika. 

Om det är en större grupp, dela upp den i två grupper . Låt varje grupp välja en idé 
från de dramer man tidigare spånat fram. Ge grupperna cirka 15 minuter för att 
bestämma sig för en idé. Därefter får de presentera sin filmidé och berätta varför 
de vill göra just den filmen.

Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Hålltider tutorial: 
cirka
00.00  Presentation och avsnitt  

ur Gorkis kortfilmer

02.05   Att göra film på sina  
villkor

02.45 Drama

03.45 Dramaturgi

04.20  Anglosaxisk dramaturgi, 
Episk lyrisk dramaturgi

08.10 Inre och yttre handling

10.30  Ensituationsfilmer, att  
komma igång med sin film
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Kortfilm på dina villKor

Cirkelträff 2
vision – Kärna – Synopsis – Treatment – manus
Studiematerial:
Tutorial: Från Kärnan till och med berättarelement 
Skrivet studiematerial 
Blanketter och mallar från Voodoofilm
Eget material

Frågor och tankar runt träff 1.
Utveckla filmidéernas vision och kärna. Stöd den kreativa processen när det be
hövs.

Visa avsnittet ovan av Kortfilm på dina villkor.
Visa gärna exempel på synopsis, treatment och manus. Det finns till exempel ett 
antal olika typer av synopsis på olika filmsajter. De varierar i längd, men Gorkis 
tanke att ett synopsis kan bli texten på baksidan av ett dvd omslag är en bra led
stjärna när det gäller längd och ton. 

Eget material är bra att använda i cirkeln. Då kan du som ledare be  rätta hur du tänkt 
och arbetat med din kortfilm.

Låt grupperna formulera synopsis och göra ett treatment.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 3 
manus 
Studiematerial:
Skrivet studiematerial 
Blanketter och mallar från Voodoofilm 
Eget material

Frågor och tankar runt träff 2.
Låt sedan grupperna jobba med manus. 
Visa exempel på manus. Ge gärna kopior till var och en.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 4
manus fortsättning 
Studiematerial:
Skrivet studiematerial 
Blanketter och mallar från Voodoofilm 
Eget material

Frågor och tankar runt träff 3.
Fortsättning manusarbete.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Hålltider tutorial: 
cirka
14.45 Kärnan

15.10  Synopsis, treatment,  
manus

15.30 Synopsis

16.10 Treatment

17.30 Manus

20.25 Gör en ”skissfilm”

20.55  Berättarelement (foto, 
ljus, ljud, skådespelare)
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studiehandledning

Cirkelträff 5 
Planering – Budget – Bildmanus – Kartor   
Studiematerial:
Tutorial: Från Planering till och med kartor 
Skrivet studiematerial 
Blanketter och mallar från Voodoofilm
Eget material

Frågor och tankar runt träff 4.
Visa avsnittet ovan av Kortfilm på dina villkor.
Diskutera och planera. Låt varje grupp jobba var för sig men gör gemensamma  
genomgångar.
Gör bildmanus.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 6
Bildmanus fortsättning – Planering inspelning
Studiematerial:
Skrivet studiematerial 
Blanketter och mallar från Voodoofilm 
Eget material

Frågor och tankar runt träff 5.
Fortsättning arbete med bildmanus.
Planera inspelningen. Vad ska man spela in, var ska man spela in, hur? Vilka tider? 
Vilka ska vara med? Vem är ansvarig för vad? Det är nu inspelningen ska organise
ras rent praktiskt. 
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff7
inspelning

Frågor och tankar runt träff 6.
En dag under en helg kan vara en lämplig inspelningsdag. En idé är att man har en 
genomgång som start på dagen, sedan jobbar grupperna fritt.

Cirkelträff 8 
redigering
Studiematerial:
Tutorial: Från Redigering till och med avslutning 
Skrivet studiematerial 
Eget material

Stäm av erfarenheter, tankar och frågor runt inspelningsdagen.
Visa avsnittet ovan av Kortfilm på dina villkor.
Gå igenom teknik utifrån deltagarnas behov. Grupperna redigerar.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Hålltider tutorial:
cirka
27.50 Planering

31.30 Budget

32.05 Producent/Regissör

33.10  Planeringsverktyg  
(dagschema, bildmanus, 
kartor)

Hålltider tutorial: 
cirka
38.25 Redigering

39.40 Ljudläggning

40.15 Distribution
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Kortfilm på dina villKor

Cirkelträff 9 
redigering fortsättning
Frågor och tankar runt träff 8.
Grupperna fortsätter att redigera.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 10 
redigering fortsättning – ljudläggning 
Frågor och tankar runt träff 9.
Grupperna fortsätter att redigera.
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 11
redigering fortsättning – ljudläggning fortsättning – export
Frågor och tankar runt träff 10.
Grupperna fortsätter att redigera.
Färdigställande av filmerna. 
Låt deltagarna reflektera över träffen och berätta om nästa träff.

Cirkelträff 12 
Utvärdering och planering filmvisning  
Frågor och tankar runt träff 11. Filmvisning i gruppen.
Låt deltagarna reflektera över filmcirkeln. Hur har den fungerat? Vad tänker de 
framåt? Ny cirkel? 

Vill deltagarna ha ett filmkafé där de visar sina filmer för släkt och vänner så pla
nerar ni in detta.

Filmkafé – Kulturarrangemang
Att se filmen tillsammans med personer som inte varit med  
i produktionen ger oftast bra feedback. Filmskaparna får tankar 
och idéer inför kommande produktioner. Ett filmkafé dit 
gruppen bjuder in vänner, släkt och arbetskamrater till en 
premiärvisning,  kan vara en kul avslutning på filmcirkeln 
och inspirera till fortsättning. Om deltagarna vill och känner 
sig nöjda med sina produktioner kan de också bjuda in t ex 
potentiella sponsorer, filmcentrum eller Folkets Bio. 


