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Lär dig skapa engagerande filmer 
med din mobiltelefon
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Varför film?

• Varför sitter vi framför en skärm nu?

• Sociala Medier fylls med video (ej pga algoritmer)

• vuxna (inte bara unga) är vana vid att få allt via film. 

• Film engagerar och väcker känslor – det förändrar beteenden.



.

Övertygande siffror:

• video delas 1200% än länkar och textposter tillsammans (FB).

• 20 ggr mer ”engagemang” på film vs textpost på FB.

• 75 % säger att de helst tar till sig info om produkter eller tjänster via 
video.

Källor: Social Insider, Simply Measured
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Break out room - 7 min

• Kort presentation: Namn, Kår.

• Välj en sekreterare

Berätta för varandra:

• Vad vill ni uppnå? Fler ledare? Kom till Städdagen?

• Vilka vill ni nå? Kåren? Nya Ledare?

Sekreteraren skriver i chatten (alt berättar för alla om max 3 break out
rooms)
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Innehåll 
(eller content som det heter på svenska)
• Film är INTE text. Show not tell.

• Text är hjärnan – film är hjärtat.

• ”Äventyr och kompisar” – hur ser det ut?

• Vad är scouting? Kanske bättre beskrivet med bild än text?
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Innehåll 

• ”Nu ska jag visa…”

• Ställ en fråga  -som ev får svar. 

• Gör något oväntat!  ”–Vad är det är”

• Kan också vara en ”hur ska det gå”
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Innehåll 

• Säg det direkt – visa det bästa direkt. 

• Fånga tittaren på 3 sek. (eller kortare)

• Det mänskliga ansiktet är magnetiskt.

• Berätta EN sak. (däremot kan du ge flera exempel)

• Maxlängd 30 sek.
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Breakout room - 5 min

• Vad är din känsla av scouting?

• Kanske ”äventyr och kompisar”? Eller ”utveckling” eller ”kul”?

• Men hur kan den känslan förmedlas i ett filmklipp? Hitta på exempel 
på bildberättande!

• Dela i chatt (eller ta ordet.)
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Inspelning

• Stående bild för IG och FB.

• Inget manus behövs – men en idé

• Samla från kåren under hela året. 

• GDPR - https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-
kar/administration/gdpr/

Tips: ta samtycke för intern publicering och söl sedan för extern 
publicering i de få fall ni önskar.

• Mobilfilmer fungerar bra – kolla däremot ljudet!
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Bildberättande

• Rörelse är magiskt

• Gå och prata. 

• Rör kameran

• Djup i bilden

• Hellre ute än inne.

• Hellre motljus än medljus
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Framförande

• Framförande – prata med någon.

• Peppa, engagera ist ”vara glad och seriös”

• Säg det ”på riktigt”. Övertyga.

• Titta in i kameran.

Men: Om du är osäker, flackande blick, rabbla manuset 

– gör nåt annat isf! Det ÄR inte för alla.
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Breakout room - 5 min

• Hur kan ni jobba i er kår? 

• Team, samarbete. Kreativt skapande. 

• Mediekritik och nätförståelse

• Identitet- vem vill jag vara och hur framställer jag mig? 

• Skulle ni kunna låta era scouter i kåren göra film som en del av 
scouting? 
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Klippning

• Klipp i telefonen!

• Korta klipp – max 4 sek.

• Ev musik

• Gör ett långt masterklipp med tal 

– klipp in bilder över det

- Exempel
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Dela filmer

• Reels – dela i flöde och händelse

• Fb ladda upp separat

• Förklarande text i caption

• Få medlemmar att dela!
betala (lite) för spridning.
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Breakout room - 5 min

Reflektion (ev i stora gruppen beroende på gruppstorkek)

• Vad tar ni med er?

• Vad känns svårt?

• Frågor?



Frågor och diskussion


