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Gör en deckarfilm i Ystad Studios Visitor Center
Brottsutredningar har en väldigt tacksam dramaturgi, de har spänning, en naturlig uppbyggnad och 
ofta ett överraskande slut. Det kanske är just därför som det är så populärt med deckare. I Ystad 
Studios, som hyser riktiga miljöer ur Wallanderfilmerna, ska ni spela in er egen deckarfilm. Ett brott 
har begåtts och ni ska berätta hur det gick till, hur utredningen fortskrider och hur det löser sig. Fil-
men kommer bestå av tre scener; en början, en mitt och ett slut. Klassen delas in i tre grupper och 
respektive grupp producerar varsin scen ur filmen. Den färdiga filmen blir ca 8-10 minuter. 

De rika miljöerna ger era filmteam stora möjligheter att använda sin fantasi både i manusarbetet 
och under inspelningen. Förberedelser, i form av manusförfattande och rollfördelning, börjar redan 
i klassrummet. I detta dokument finns alla instruktioner och kopieringsunderlag. Eleverna ska delas 
in i tre grupper och roller ska tilldelas eleverna i respektive grupp; regissör, fotograf, skådespelare, 
osv. 

Undervisning i studion sker av en eller flera filmpedagoger. På plats i studion förväntas klasspeda-
gogen/-erna hjälpa till att ta hand om eleverna, t ex när det uppstår väntetid eller problem. Vi kom-
mer också be er hålla uppsikt så att eleverna är varsamma med tekniken och att inte utrustning 
eller rekvisita skadas eller försvinner. Det går alldeles utmärkt att koppla elevernas filmarbete till 
läroplanen - så fundera innan ni sätter igång vilka mål ni vill att eleverna ska uppfylla och använd 
tiden i studion till att dokumentera elevernas framgångar! 

1. ÖVERGRIPANDE KONCEPT

Förberedelsetid i klassrummet: 4 timmar
Tid/längd i studion: 4 timmar
Inriktning: Drama/deckare

I Ystad Studios Visitor Center erbjuds klasser/grupper en möjlighet att få förståelse för hur en 
filmproduktion går till genom att de själva får prova på att göra film. Studion erbjuder autentiska 
inspelningsmiljöer där professionella filmer har spelats in och där rekvisita samt scenografi finns 
kvar på plats att användas i elevernas filmskapande. Till sin hjälp har klasserna/grupperna 
professionella filmskapare och/eller filmpedagoger som vägleder dem genom besöket. 
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På plats i studion undervisas hela klassen översiktligt i filmproduktion, med inriktning på drama/
deckare, av filmpedagoger. Sedan följer inspelning i tre olika studiomiljöer, därefter sker redigering 
och ljudbearbetning. Slutligen tittar klassen på det färdiga nyhetsreportaget och får feedback från 
filmpedagogerna. Det färdiga resultatet sparas digitalt och kan tas med hem. 
Förberedelsetid i klassrummet minst 4 timmar och besöket i studion beräknas till 4 timmar.

2. INSTRUKTIONER/ UPPLÄGG
Klassen ska, i tre grupper, producera en deckarfilm. I studion finns all teknik som behövs och pro-
fessionella filmpedagoger kommer att vägleda gruppen genom processen. Men för att det ska bli 
ett bra resultat, eleverna ska känna sig trygga och samtidigt lära sig om filmskapande börjar proces-
sen redan i klassrummet. 4 timmars förberedelser är rimligt att räkna med. Besöket i studion tar 4 
timmar. Det omfattas av en genomgång med filmpedagogerna, inspelning, lunchpaus, klippning och 
visning av den färdiga filmen. 

Förberedelsetiden i klassrummet behövs för att eleverna ska bilda filmteam samt författa texter/
manus till inspelning. I detta dokument finns instruktioner för hur det ska gå till. 

Förarbete
Tiden kommer att gå fort när klassen är på plats och ska filma. Därför är det viktigt att vara så förbe-
redda som möjligt när vi ses i studion. Klassen ska vara indelade i grupper, rollerna ska vara tillde-
lade och respektive manusdel ska vara skriven. Grupperna filmar sin del av filmen i sin tilldelade 
filmstudio. De tre olika studiorna/miljöerna finns alla i Ystad Studios Visitor Center. De olika delarna 
klipps i redigeringen ihop till en sammanhängande berättelse.

Rollfördelning
När teamen kommer till studion ska alla roller och arbetsuppgifter vara fördelade, annars kommer 
man inte hinna att spela in filmen Det är viktigt att alla vet vad de ska göra. Närmare info om de 
olika rollerna i ett filmteam finns längre fram i materialet. 

2.1 BAKGRUND WALLANDER-FILMERNA 
Författaren Henning Mankells romanfigur Kurt Wallander är kriminalkommissarie vid polisen i Ystad 
och nyckelperson i en svit om sammanlagt 10 böcker. Redan något år efter att den första boken 
hade getts ut, började Wallanderturisterna komma till Ystad. Det är mer än 25 år sedan, och intres-
set för Wallanders Ystad är större än någonsin.

Detta beror naturligtvis mycket på att filmerna om Kurt Wallander har fått stor spridning. De har 
lanserats i ett 20-tal länder och beräknas komma upp i tittarsiffror närmare 130 miljoner. Filmarbe-
tet har inte skett enbart i studio, utan ofta på gator, torg och på landsbygden.

44  filmer har spelats in om Wallander i Ystad. Wallanderäventyret i Ystad började 2004 med  filmen 
Innan Frosten med Krister Henriksson som Wallander och avslutades 2014 med den fjärde säsong-
en av BBC med Kenneth Branagh som Wallander.

Läs mer: www.ystad.se/kultur/film-i-ystad/wallander/
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2.2 TIDSSCHEMA PÅ PLATS I STUDION:

Filmvisning/introduktion av filmpedagogerna                                           30 min
Rundvandring, avslutas med gruppfoto i greenscreen                  30 min
Inspelning                                                             60 min
Lunchpaus           30       min
Redigering                                                             60 min
Feedback och visning av filmen        30 min

3. KLASSRUMMET 
Innan ett filmteam börjar filma måste de förbereda sig noga och det första man måste göra är att 
skriva manus. Visa manusmallarna för eleverna och förklara hur de är utformade. Dela upp klas-
sen i tre grupper så att de kan börja skriva. Eftersom att filmen är en sammanhängande berättelse 
krävs samarbete mellan grupperna. Det är viktigt att ramarna för berättelsen bestäms gemensamt 
så att grupperna sedan kan arbeta med sina respektive scener. Vilket brott har begåtts, vad hittar 
de på brottsplatsen och hur löser sig brottet. Efter att grupperna fått jobba lite med sina respektive 
manus kan det vara en bra ide att gemensamt gå igenom de olika scenerna och justera dem så att 
det blir ett bra flöde i berättelsen. När alla texter är färdiga, läs igenom tillsammans (låt gärna skå-
despelarna läsa!) och ta tiden så att ni får en uppfattning om hur lång den färdiga filmen blir. 

När grupperna är klara med alla sina texter är det dags att rita bildmanus. Förklara, med hjälp av 
detta dokument vad en helbild, halvbild och närbild är, och låt sedan eleverna tänka ut vilka bildut-
snitt de ska använda sig av i sina scener. 

Länkarna nedan kan vara till hjälp att förklara vad bildutsnitt är och hur de används: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfiAbFzoey4 
https://www.youtube.com/watch?v=KEsmJRhOLvg 

För att sätta lite ramar kan man bestämma att grupperna ska rita 4 bilder till respektive scen och 
använda sig av minst 1 helbild, 1 halvbild och 1 närbild. 

När grupperna har sina texter och bildmanus färdiga är det dags att bestämma vilka roller de ska 
ha på respektive inspelningsplats. Förklara kort vad de olika rollerna innebär. 
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4. INSPELNINGSMILJÖER/STUDIOMILJÖER

På plats i studion finns tre miljöer där filmteamen spelar in sina scener parallellt. Det finns en  
polisstation, en brottsplats och en lägenhet. All teknik finns på plats i de olika miljöerna, och är 
redo att användas. Filmpedagogerna instruerar. Alla grupper har 60 minuter på sig att spela in i  
respektive miljö. 

4.1 POLISSTATIONEN 

     

4.2 BROTTSPLATSEN (Greenscreen)

4.3 LÄGENHETEN            
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KOPIERINGSUNDERLAG till eleverna på följande sidor sid. 7-14:

4.1 POLISSTATIONEN

Här utspelar sig filmens första scen. Brottet presenteras och tittaren sätts in i berättelsen. Ni har 
möjlighet att tänka fritt och kreativt här. Vill ni att brottet presenteras i en dialog mellan två poli-
ser/detektiver, eller är det polischefen som har en dragning för hela stationen? Hur ni än väljer att 
göra är funktionen av denna scen att bygga upp lite spänning och fånga tittarens intresse.
Scenen måste också sluta med en övergång till nästa scen, som utspelar sig på brottsplatsen.
Det kan till exempel vara att någon ringer till poliser ute i fält, eller att någon nämner att detekti-
verna redan är på plats.

ANTAL I GRUPP:  6-10 stycken
ROLLFÖRDELNING:  2-6 skådespelare
    1 fotograf
    1 ljudtekniker
    1 regissör
    1 producent/inspelningsledare/scripta
    1 kostymör/scenograf
FÖRBEREDELSETID:  1 timme
INSPELNINGSTID:  60 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Polisstationen, ta gärna med egen rekvisita. Kläder.

FÖRBEREDELSE:
Innan ni kommer till studion ska ni ha bestämt vem som har vilken roll. Vem är fotograf, vem skåde-
spelar, regisserar, etc. Ni ska också ha skrivit ett färdigt manus.

Som startpunkt för manuset väljer ni ett av följande brott:

1. Mord 
2. Bankrån 
3. Kidnappning 

Bestäm sedan hur brottet ska presenteras och vilka karaktärer som är med i scenen.
Scenen bör bli mellan 2-3 minuter. Manusmall och instruktioner hittar ni på sida 13 och 14.
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4.2 BROTTSPLATSEN

Efter att brottet har presenterats är det dags att visa brottsplatsen. Här jobbar vi vid en green- 
screen, vilket innebär att man kan välja mellan flera roliga bakgrunder. Bilder på bakgrunderna 
hittar ni på sidan 16. Vi har också grönt tyg som man kan använda för att täcka delar av kroppen 
eller föremål, för att få dem att bli osynliga.
På brottsplatsen ska teknikerna/detektiverna/polisen på något sätt komma på var gärningsmannen 
befinner sig, eller iallafall leda utredningen till den sista platsen/scenen. De kanske hittar ett mord-
vapen, förhör ett vittnet som har sett något eller kanske rent av ser den misstänkta fly från  
platsen? Scenen måste avslutas med en övergång till nästa scen.

ANTAL I GRUPP:  4-8 stycken
ROLLFÖRDELNING:  2-4 skådespelare
    1 fotograf
    1 ljudtekniker
    1 regissör
    1 producent/inspelningsledare/scripta
    1 kostymör/scenograf
FÖRBEREDELSETID:  1 timme
INSPELNINGSTID:  60 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Greenscreen, ta gärna med egen rekvisita. Kläder.

FÖRBEREDELSER:
Innan ni kommer till studion ska ni ha bestämt vem som har vilken roll. Vem är fotograf, vem skåde-
spelar, regisserar, etc. Ni ska också ha skrivit ett färdigt manus.

Som startpunkt för manuset väljer ni ett av följande scenarion:

1. Hittar en ledtråd
2. Förhör ett vittne
3. Ser gärningsmannen

Bestäm sedan hur scenen utspelar sig, vilka karaktärer som är med i scenen och vad de säger till 
varandra. Scenen bör bli mellan 2-3 minuter.  
Manusmall och instruktioner hittar ni på sida 13 och 14.
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4.3 LÄGENHETEN

Utredningen har lett polisen till en lägenhet. Här har vi berättelsens klimax, hur ska allting lösa sig? 
Möter de gärningsmannen? Räddar de den kidnappade?
Tänk fritt och kreativt utifrån ramarna och försök att skapa så mycket spänning som möjligt.
Hur går gripandet till? Finns det flera gärningsmän? Kommer någon undan? Blir någon skadad?

ANTAL I GRUPP:  4-8 stycken
ROLLFÖRDELNING:  1-3 skådespelare
    1 fotograf
    1 ljudtekniker
    1 regissör
    1 producent/inspelningsledare/scripta
    1 kostymör/scenograf
FÖRBEREDELSETID:  1 timme
INSPELNINGSTID:  60 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Lägenheten, ta gärna med egen rekvisita. Kläder.

FÖRBEREDELSER:
Före ni kommer till studion ska ni ha bestämt vem som har vilken roll. Vem är fotograf, vem skåde-
spelar, regisserar, etc. Ni ska också ha skrivit ett färdigt manus.

Bestäm hur gripandet går till, vilka karaktärer som är med och vad de säger. Tänk på att scenen 
måste börja på ett sätt så att det blir en naturlig övergång från brottsplatsen.
Scenen bör bli mellan 2-3 minuter. Manusmall och instruktioner hittar ni på sida 13 och 14.
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5. REDIGERING

I redigeringen bearbetar filmteamen sina inspelningar. Man väljer ut de bästa tagningarna och klip-
per bort överflödigt material. Man kan lägga på ljudeffekter och bildtexter. Ni ska bestämma titel 
på programmet som ni lägger in som förtext. I eftertexterna brukar man skriva vem som har gjort 
programmet, t ex Fotograf: Magnus Olsson. Här kan ni välja att skriva era riktiga namn eller påhit-
tade namn. Grupperna redigerar parallellt och har max 60 minuter på sig.

Överkurs: Om gruppen är klar med alla uppgifter ovan och kanske behöver förtydliga något kan 
man använda klipp från klippbanken. Gruppen väljer max 2 klipp. Det finns tre klipp att välja på. 
Dessa är max 30 sekunder långa vardera. Sedan kan gruppen lägga på berättarröst till bilderna. 
Man använder mikrofon och talar direkt in i datorn under tiden man tittar på bilderna.

6. VISNING

Målet är att visa filmen direkt efter avslutad inspelning. Filmen fås som digital fil så att klassen kan 
titta på den igen och visa den för t ex föräldrar eller under en avslutning t ex till Skapande skola.
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7. ROLLER/ARBETSFÖRDELNING

Skådespelare
Agerar framför kameran. Har lärt sig sina repliker i förväg.

Regissören
Säger alla kommandon. Den som bestämmer på plats och har sista ordet både vid inspelning och i 
redigeringen.

Filmfotograf
Tillsammans med regissören bestämmer fotografen hur bilderna ska se ut. Ska kameran vara långt 
ifrån eller nära? Vilken vinkel ska man filma ifrån?  Det är också fotografen som sköter kameran 
under inspelningen.

Scenograf/rekvisitör/kostymör
Ansvarar för att all rekvisita och kostym finns på plats när det ska användas. Placerar sedan ut 
rekvisitan under inspelning och ordnar så att alla har rätt kostym.

Önskas någon särskild rekvisita eller särskilda kläder är det bäst att ta med det själv. I studion finns 
diverse rymdprylar och cirkusprylar. Det finns också mycket utklädnad att välja mellan men de fles-
ta plaggen finns bara i ett eller något exemplar.

När man filmar vid green screen stationen är det viktigt att välja kläder som inte är gröna då allt 
som är grönt riskerar att istället blir osynligt.

Producent/inspelningsledare/scripta
Håller koll på tider och att allt finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Ser till att manus följs och skriver 
inspelningsprotokoll (finns bifogat).

Ljudtekniker
Lyssnar i hörlurar under inspelningen så att allt låter bra. Kan hålla i boom micken, vilket är en rik-
tad mikrofon fäst på ett teleskop spö.

För mer information om filminspelning: Se t ex Filmrikets hemsida www.filmriket.com eller gå in 
på Voodoo Film - sajten för dig som gör film: www.voodoofilm.org 
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8.1 MANUS

På sidan 14 hittar ni en enkelt utformad mall som ni kan använda er av för att skriva manus, om ni 
skriver för hand. Bifogat finns också ett word dokument, om ni skriver i en dator. Man fyller först 
i vilken roll det är som ska säga eller göra något. Eleverna kan själva välja om de vill använda sina 
egna namn eller påhittade karaktärsnamn. På raderna under rollnamn skriver ni vad personen 
säger eller beskriver vad den gör.

8.2 BILDUTSNITT
Bildutsnitt handlar om vad som ryms i bilden. Hur nära man är och ur vilken vinkel man filmar. Oli-
ka typer av bilder fyller olika funktioner. De tre vanligaste utsnitten är helbild, halvbild och närbild.

 

 

 
8.3 BILDMANUS
Att rita bildmanus är första steget i processen att förvandla en text till rörlig film. Man kan säga att 
ett bildmanus är som ett tecknat fotografi av hur man tänker att bilderna i filmen ska se ut. Ska det 
vara en vid bild där flera personer får plats? Vill man kanske filma lite närmre på någon när perso-
nen pratar? Man kompletterar bilden med en kort text som beskriver vad som händer. Varje grupp 
bör skriva bildmanus till minst en av scenerna de ska spela in. Använd er av mallen på sida 15.

Helbild: Man använder sig av 
helbild när mycket saker ska få 
plats i en bild. Till exempel om 
det är många skådespelare som 
behöver synas. Helbild används 
också ofta för att snabbt etablera 
var man är.

Halvbild: Ungefär från mid-
jan uppåt. Halvbild är effek-
tivt i dialoger. Vi är tillräckligt 
nära för att det ska kännas 
intimt men tillräckligt vida 
för att man ska se 
kroppsspråk.

Närbild: När man tydligt vill 
visa någons reaktion kan det 
vara bra att ligga nära, så att 
man ser subtila uttryck. Man 
använder sig också av närbild 
om man tydligt vill visa något 
mindre föremål.
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REPLIK/HÄNDELSE

ROLL

REPLIK/HÄNDELSE

ROLL

REPLIK/HÄNDELSE

ROLL

REPLIK/HÄNDELSE

ROLL

9. MANUS (MALL)
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11. BILDMANUS (MALL)

Sid 16

Bildmanus

14

10. BILDMANUS (MALL)



    11. GREENSCREEN BAKGRUNDER

     Välj en av bakgrunderna att ha som inspelningsmiljö till brottsplatsen.
Green screen bakgrunder.  
Välja en av bilderna nedan att använda som bakgrund under green screen scenen. 

Sid 11
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9. INSPELNINGSPROTOKOLL (fylls i på plats i studion)

Filmteamets namn:                          

………………………………………………………………………..

Sid 14

Scen Tagning Miljö Anteckningar
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