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Sänd rymdnyheter från Ystad Studios Visitor Center
Er klass/grupp är under besöket i Ystad Studios Visitor Center ett intergalaktiskt nyhetsteam som 
reser universum runt för att rapportera om stora och små nyheter. Idag har ni hamnat i vår galax, 
Vintergatan. Med ert rymdskepp som bas, där nyhetsstudion finns, har ni skickat ut reporterteam 
för att ta reda på om det finns något spännande att rapportera om.  Klassen delas in i tre grupper 
och respektive grupp producerar varsin del av ett nyhetsprogram som ska bli ca 6-8 minuter långt. 

Nyhetsprogrammet innehåller presentationer av nyheter upplästa av nyhetsankare inne i rymd-
skeppet, reportage inspelade i greenscreen-studion samt en dramascen som spelas in i cirkustäl-
tet. Plats för all inspelning är Ystad Studios Visitor Center i den unika scenografin uppbyggd för 
barnprogrammen ”Cirkus Imago” samt ”Tillbaka till Vintergatan”. ”Cirkus Imago” utspelar sig på en 
cirkus och ”Tillbaka till Vintergatan” utspelar sig bland annat på ett rymdskepp. De rika miljöerna 
ger era filmteam stora möjligheter att använda sin fantasi både i manusarbetet och under inspel-
ningen. 

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. 

1. ÖVERGRIPANDE KONCEPT

Förberedelsetid i klassrummet: 4 timmar
Tid/längd i studion: 4 timmar
Inriktning: Nyhetsprogram/reportage

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 nyhets- 
reportage, av professionella 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. 

Undervisning sker av en eller flera filmpedagoger. På plats i studion förväntas klasspedagogen/-er-
na hjälpa till att ta hand om eleverna, t ex när det uppstår väntetid eller problem. Vi kommer 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 framsteg! 

2. INSTRUKTIONER/ UPPLÄGG
Klassen ska, i tre grupper, producera ett nyhetsprogram. I studion finns all teknik som behövs och 
filmpedagoger kommer att vägleda gruppen genom processen. Men för att det ska bli ett bra resul-
tat, eleverna ska känna sig trygga och samtidigt lära sig om filmskapande börjar processen 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 
det färdiga programmet.

Förberedelsetiden i klassrummet behövs för att eleverna ska bilda filmteam samt författa
texter/manus till inspelning. I detta material 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 nyhetsprogrammet i sin 
tilldelade filmstudio. De tre olika filmstudiorna/miljöerna finns alla i Ystad Studios Visitor Center.  
De olika delarna klipps i redigeringen ihop till ett nyhetsprogram. 

Så här ska det färdiga nyhetsprogrammet se ut:

1. Vinjett/musikintro (finns färdigt) Titel på programmet
2. Nyhetsankaret presenterar dagens program, dramascen med Anna
3. Dramascenen med Anna visas + Cirkusnummer hela klassen i greenscreen
4. Nyhetsankaret summerar intervjun/dramainslaget, och påannonserar reportaget
5. Reportaget visas
6. Nyhetsankaret summerar binder ihop och avslutar programmet
7. Eftertexter på medverkande

Rollfördelning
När teamen kommer till studion ska alla roller och arbetsuppgifter vara fördelade, annars kommer 
man inte hinna att spela in programmet. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra. Närmare info om 
de olika roller i ett filmteam finns längre fram i materialet. 
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Tidsschema på plats i studion: 
Rundvandring                                                           20 min
Introduktion av filmpedagogerna                  20 min
Inspelning                                                          50 min
Greenscreen-alla + gruppfoto      30 min
Lunchpaus        30       min
Redigering                                                          60 min
Feedback och visning av nyhetsprogrammet    30 min

3. KLASSRUMMET 
 
Ni kan naturligtvis anpassa förberedelserna till hur det passar er bäst, men nedan är vårt
förslag på ett upplägg för att förbereda eleverna inför besöket i Ystad Studios Visitor Center:

• De ska spela in ett nyhetsprogram i en riktig filmstudio.
•  De kommer delas in i tre grupper. Varje grupp är ett eget filmteam där eleverna kommer
 att ha olika roller.
•  Varje grupp spelar in sin del av nyhetsprogrammet i sin filmstudio/miljö. Presentera kort   
 vilka miljöerna är, så att eleverna får en uppfattning om programmets olika delar.
• Efter att de har spelat in kommer de att redigera/klippa ihop materialet så att det blir ett   
 färdigt  nyhetsprogram. 
•  Ett papper med nyhetsprogrammets titel/namn och lista över samtliga medverkande får   
 klassen gemensamt ansvara för att ta fram, så kallade för-och eftertexter.

Visa klipp ifrån Vintergatan och Cirkus Imago så att eleverna får en känsla av miljöerna de kommer 
filma i samt de TV-program miljöerna är hämtade ifrån, länk:  https://vimeo.com/album/5438641  
Lösen: cirkus 

Innan ett filmteam börjar filma måste de förbereda sig noga och det första man måste göra är att 
skriva manus. Visa manusmallarna (s 12-13) för eleverna och förklara hur de är utformade. Dela 
upp klassen i tre grupper så att de kan börja skriva. Eftersom nyhetsankarnas repliker bygger på 
de andra scenerna kan det vara en bra idé att den gruppen stämmer av med de andra grupperna 
emellanåt. När alla texter är färdiga, läs igenom tillsammans (låt gärna skådespelarna läsa!) och ta 
tiden så att ni får en uppfattning om hur långt ert sammanlagda nyhetsreportage är. Fyll i mall på 
sid 18.

Scen med Anna:
Här har eleverna ett nästan färdigt manus där de ska fylla i sina egna repliker. Om möjligheten finns 
kan det vara till fördel att titta på scenen med Anna innan de börjar skriva: 
Länk: https://vimeo.com/album/5438641 lösen:cirkus 
När de väl börjar skriva gäller det bara att komma på vad de ska svara på Annas frågor.
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Scen vid greenscreen:
Här har eleverna något större frihet i vad som ska hända eftersom inga repliker är förutbestämda. 
Börja med att välja vilken av de tre situationerna som ni vill utgå ifrån och använd sedan manus-
mallen för att skriva frågor som reportrarna kan ställa och svar som intervjuobjektet kan svara.

När grupperna är klara med alla sina texter är det dags att rita bildmanus. Förklara, med hjälp av 
detta dokument vad en helbild, respektive halvbild och närbild är, och låt sedan eleverna tänka ut 
vilka bildutsnitt 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.

3. INSPELNINGSMILJÖER/STUDIOMILJÖER

På plats i studion finns tre settings där filmteamen spelar in sina scener parallellt. Det finns en 
nyhetsstudio, en reportagestudio och en dramastudio. All teknik finns på plats i de olika miljöerna, 
och är redo att användas. Filmpedagogerna instruerar. Alla grupper har 50 minuter på sig att spela 
in i sin miljö/studio.

4.1 NYHETSSTUDIO (Rymdskeppet)             4.2 DRAMASTUDIO (Cirkustältet)

4.3 REPORTAGESTUDIO (Greenscreen)
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KOPIERINGSUNDERLAG till eleverna på följande sidor sid. 7-14:

4.1 NYHETSSTUDIO (inne i rymdskeppet)

Nyhetsankare (1-3 skådespelare) presenterar programpunkterna och dagens nyheter ifrån nyhets-
studion som ligger mitt inne i rymdskeppet. I bakgrunden/genom fönstret på rymdskeppet ser 
man rymden och andra rymdskepp. Nyhetsankare binder ihop programmet och presenterar både 
dagens nyheter och de reportage som man kommer att se i programmet. Nyhetsankare öppnar 
och avslutar programmet. Texterna till nyhetsankare ska vara författade när gruppen kommer till 
studion. Man får naturligtvis ta ut svängarna mer än i exemplen nedan.

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:  50 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Rymdskeppets styrmodul, ta gärna med egen rekvisita. Kläder.

TEXTER ATT FÖRBEREDA:
Nyhetsankare text 1:
Presentation av dagens program (rubriker) +  Påannonserar dramainslaget (ca 45 sek)  
T ex: Hej och välkomna till rymdnytt. Idag har vi skickat ut våra reporterteam till Jorden. Vi kommer 
rapportera om en person som inte hittar sina ben, men först ska vi till cirkusen där våra reportrar 
ska intervjua Anna… 
Nyhetsankare text 2:
Summering av dramainslaget, presentation av reportaget (ca 45 sek)
T ex: Wow! Vad bra tricket blev, tror du att det räcker för att rädda cirkusen? Jag hoppas det. Nu 
ska vi över till vårt andra team som… 
Nyhetsankare text 3:
Summering av reportaget + Avslutning av program (ca 30 sek) 
T ex: Det var allt för oss idag, hoppas att ni har lärt er något. Imorgon ska vi besöka ett annat sol-
system, tack och hej.
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4.2 DRAMASTUDIO (Cirkustältet)

Här spelar man mot en förinspelad karaktär som heter Anna. Ni hittar hennes repliker på sidan 15 
och 16, men era motrepliker är det er uppgift att författa i förväg och öva in. Dialogen är mellan 
två-fyra personer. I studion kan ni se den förinspelade scenen på en skärm, när Anna agerar mot-
spelar ni. I redigeringen klipper ni sedan in Annas förinspelade bilder mot era.  
Scenen går ut på att Anna behöver hjälp med att hitta/komma på ett cirkusnummer som kan rädda 
cirkusen. Som en fortsättning på scenen som spelas in här kommer sedan klassen att gemensamt 
framföra ett nummer. Mer information om det cirkusnumret hittar ni på sida 10.

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:  50 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Cirkustältet, jongleringsbollar, kläder

TEXTER ATT FÖRBEREDA:
En dialog mot Anna. Ni får ett manus där endast Annas repliker är utskrivna och materialet är för-
inspelat. Er uppgift är att skriva motrepliker, dvs vad ni svarar Anna. Hela dialogen ska bli ca 2 min 
lång.

Filmmanus skrivs av traditionella skäl med typsnittet Courier i 12 punkter. Man brukar räkna med 
att 1 sida manus = 1 minut färdig film.
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4.3 REPORTAGESTUDIO

Greenscreen är ett roligt och effektfullt verktyg. Man kan få kroppsdelar att försvinna, fritt välja 
bakgrund eller få någon/något att magiskt dyka upp i bild. För att ni ska få ut så mycket som möjligt 
från denna station har vi valt tre scenarion som på olika sätt visar green screen-magi. 

Situation 1 (Var är min kropp):
En varelse/person har blivit av med sin kropp. Reportrarna blir naturligtvis
väldigt nyfikna på hur det här har gått till.
Teknik: I denna situation jobbar vi med att täcka delar av kroppen med grönt tyg så att de blir 
”osynliga” i det färdiga materialet.

Situation 2 (Teleportera):
Reporterteamet är ute på en okänd plats. Ur intet dyker en person upp, han påstår att han
teleporterat sig dit. Var kommer han ifrån? Varför har han teleporterat sig hit?
Teknik: Genom att gömma sig bakom ett grönt tyg kan man magiskt dyka upp i bild, när
man släpper tyget.

Situation 3 (Det levande föremålet):
Under en seriös intervju blir reportern gång på gång avbruten av ett svävande föremål.
Teknik: Vi fäster ett föremål på en grön pinne och styr ”osynligt” föremålets rörelser.

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:  50 minuter
TEKNIK:   1 kamera, ljudutrustning, ljussättning
REKVISITA/KOSTYMÖR: Rymdprylar, cirkusprylar, kostym/kläder

TEXTER ATT FÖRBEREDA:
Förbered frågor och svar utifrån situationen ni valt. Minst 4 frågor och 4 svar. Scenen ska
bli ca 2 minuter lång.
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4.4 HELA KLASSEN
Som en fortsättning på dramascenen med Anna ska klassen gemensamt framföra ett trick som räd-
dar cirkusen. Klassen ska teleportera sig till en plats och med gemensam tankekraft få ett föremål 
att sväva. Scenen spelas in vid greenscreenen och vi kommer använda oss av två olika tekniker; 
vi kommer dels att göra ett jump cut från en låst kamera, vilket innebär att vi kan få eleverna att 
”magiskt” dyka upp i bild. Vi kommer också att täcka delar av personer och föremål med grönt tyg, 
vilket gör att de blir osynliga i det färdiga materialet.

Här krävs inga förberedelser. Filmpedagogen kommer att styra inspelningen och sköta tekniken.

5. REDIGERING

I redigeringen bearbetar filmteamen sina inspelningar. Man väljer ut de bästa tagningarna och 
klipper 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 
påhittade namn. Grupperna redigerar parallellt och har max 60 minuter på sig. Är grupperna stora 
kommer de att delas in i mindre grupper som får turas om vid datorerna. Klasspedagogen får då 
ansvara för de elever som inte redigerar, t ex går det att titta på film, prova på animation eller på 
annat sätt fördjupa sig i upplevelsecentret Ystad Studios Visitor Center.

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 de färdiga programmen direkt efter avslutad inspelning. Sedan kan också alla  
filmer visas i skolorna eller tex under en avslutning 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 13 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 14.

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)

13



11. BILDMANUS (MALL)

Sid 16

Bildmanus

14

10. BILDMANUS (MALL)



12. MANUS TILL SCEN I DRAMASTUDIO

Anna står på händer på en cirkuspall. Hon vänder sig mot barnen 
som kommer in. BILD PÅ REPORTERTEAMET SOM KOMMER IN 

ANNA
Eller vänta… Vem är ni?

SKÅDESPELARE
REPLIK:

ANNA
Aha! Hur mår ni då?

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

ANNA
Själv känns allt så hopplöst

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

Anna går bort och sätter sig vid spelgeln

ANNA
Dag och Morgan bråkar, och pappa är 
förkyld.

Anna ställer sig upp och går bort till mitten av tältet.

ANNA
Och jonglören han har helt…

Anna får en kaskad av jongleringsbollar i huvudet.

ANNA
Tappat bollsinnet. Men vet ni vad det 
värsta är?

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

Sid 17 15

11. MANUS TILL SCEN I DRAMASTUDION



ANNA
Nä, ännu värre. Föreställningen har 
inget huvudnummer. Men vänta, ni 
kanske kan hjälpa mig? Ni kanske kan 
åka på jakt efter ett nytt coolt 
nummer? 

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

ANNA
Utmärkt. Med er hjälp kanske vi kan 
få ihop det här. Kan ni ge dom här 
till jonglören på vägen ut?

Anna kastar jonglerings bollarna till skådespelarna.

BILD PÅ SKÅDESPELARE SOM TAR EMOT BOLLARNA 

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

ANNA
Bra.

En krasch hörs i bakgrunden och Anna vänder sig om. Hon välter 
klumpigt några föremål och vänder sig åter till skådespelarn.

ANNA 
Skynda er! Innan hela cirkusen rasar. 
Lycka till

SKÅDESPELARE 
REPLIK:

SKÅDESPELARNA LÄMNAR CIRKUSEN

Sid 18 16



9. INSPELNINGSPROTOKOLL (fylls i på plats i studion)

Filmteamets namn:                          

………………………………………………………………………..

Sid 14

Scen Tagning Miljö Anteckningar
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12. INSPELNINGSPROTOKOLL (Ifylles på plats i studion)



Datum:      Skola:                                       Klass:   

     
Klasspedagog:                                 Telefonnummer (gärna mobil):
  
Så här ska vårt färdiga nyhetsprogram se ut (e-postas i förväg  eller lämnas vid ankomst till filmpe-
dagogerna. Gör en egen mall med samma rubriker om ni ej får plats med texterna):

Titel på programmet:

Vinjett/musikintro (finns färdigt)

Nyhetsankare text 1:

Intervju/dramascen (förinspelad scen) text: 

Nyhetsankare text 2:

Reportage (greenscreen) text:

Nyhetsankare text 3:

Vinjett och texter på medverkande: 
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