BERÄTTELSERNA DIGITALT MED PADDORNA – DIGIBERÄTTELSER
Titta på ett inspirerande exempel!





Lämpar sig speciellt för högstadieelever
Digiberättelsen är en kort video, som innehåller fotografier,
text, musik och ljud samt eventuella videosnuttar
Det kan också handla om memoarer, videodagbok, fakta, fiktion, handledningsvideo, undervisningsvideo, reklam, en egen
reseberättelse mm.
Kan användas i de flesta ämnen
 Använd framförallt i språkundervisning, t.ex. skriftlig
läxa i engelska med fredsuppfostran som rubrik.
 Lämpar sig bra för medie- och globalfostran samt
undervisning i copyright-ärenden

SÅ HÄR GÖR DU






Några minuters filmer av stillbilder, tal, musik eller ljudeffekter
Kräver mycket tid. Förverkliga genom regelbundna biblioteksbesök med t.ex. en viss grupp.
Tips: Kombinera spelandet med bearbetningen, t.ex. i lågstadiet.
 Gör digitala serier av berättelserna i dina egna
elektroniska favoritspel.
Förevisa digiberättelserna för föräldrarna på föräldrakvällarna eller för en större publik.

DET BEHÖVS


ELLER




Digikamera eller mobilkamera
Movie Maker Windows videoredigerare
iPad och iMovie-appen
iPhone
ett annat editeringsprogram som kan användas med
iPad/iPhone

SNAPPA HÄRIFRÅN MERA DETALJERADE
INSTRUKTIONER OM HUR IMOVIE KAN ANVÄNDAS I
DIGIBERÄTTELSER !

KOMBINERA MED LEKTION I COPYRIGHT
Bilder
 Användning av egna foton är tillåtet, men o m någon annan
identifierbar person syns på bilderna, måste tillstånd begäras.
 Om man använder bilder från nätet, är det lättaste sättet att
undvika copyright-brott att använda licensierade bilder och
musik från följande söktjänster:
 Creative Commons (Flickr, Google Images, Open Clip
Art Library, Pixabay)
 Wikimedia Commons
 Kontrollera licensiering per bild från den sajt du har
funnit bilden!
 Om bilden är märkt med ND=No Derivates (ingen
förändring), får den inte användas i ett nytt verk.
 Namnet på upphovsmannen nämns t.ex. i sluttexten.
Musik
 Samma regler som för bilder
För att kunna lägga musiken till videon, måste filen laddas
ner.
 Sök musik som är fritt tillgänglig från:
 Creative Commons
 ccMixter (låtarna fungerar med Windowsfilmredigerare)

Du finner copyright-uppgifter här

Utveckling och förverkligande: Puolalan koulu, engelsklärare Judi
Rose, informatiker i mediefostran Terhi Hannula, Turun kaupunginkirjasto, Åbo. Myllyojan koulu och Myllyojan lähikirjasto, Uleåborg.

