
 
   
 
 

  

 

   

SKRIVINSPIRATION AV FILMER OCH VIDEON   
För videon behövs en manusskrivare 

 

 Bli historieberättare via video: Eleverna kan titta på en video 
eller spela in en video som skrivs ut som en berättelse 

 Berättelsen innehåller beskrivning, historia och dialog 
– precis som videon  

 Ett motiverande sätt att lära sig konsten att skriva 

 Eleven märker att en text som en gång är skriven krä-
ver redigering  

 Med hjälp av videon kan också elever med finska/svenska 
som andraspråk uttrycka sig själva  

 

GÖR EN VIDEO AV FILM- OCH BOKRECENSIONER  
 

 Eleverna läser en bok eller tittar på en film 

 Av boken/filmen produceras texten som sammanställs till 
ett manuskript 

 Berättelsen bearbetas till en användbar version för in-
bandning 

 Repliker skrivs för varje deltagare  
 iPads kan användas för bandningen 

 För bearbetning av videon kan t.ex. iMovie eller Movie 
Maker-applikationer användas  

 
 
 

 

  



 
   
 
 

  

 

 
TIPS FÖR VINKARVIDEON/BOKTRAILERS 
 

 Fånga bokpratet på en video genom att använda t.ex. iPad! 

 Låt oss prata om intrigen: Hur skulle du rekommendera 
boken för en polare? Vad skulle du berätta om intrigen och 
personerna? 

 Utarbetning av bildmanus (ca. 10 bilder)  
 Hurudana bilder visar den bästa scenen/idén i 

boken?  

 Utgångsläget, huvudpersonerna, konflikten 

 Bokpratet får inte avslöja slutet! 

 Utarbetning av text och repliker 

 

 Val av musik och ljudeffekter  

 Inbandning och editering av berättelsen, med t.ex. iMovie-
applikation  

 Facklitteratur kan också användas för vinkning (Läs detta, så 
förstår du mera!) eller ett tips om  

 En idrottsinriktad berättelse    
 

PRÖVA OCKSÅ PÅ ANIMATION 
 

 Inse hur mycket jobb det krävs för att göra animationer!  

 Flera olika förverklingssätt (t.ex. kollage- eller Lego-
animation) 

 Bearbeta animationen med t.ex. Stop Motion –applikationen  

 
 
Arrangera skolans egen filmfestival varje år, så att 
barnens alster kan visas! 
 
 

 

 

 
Utveckling och förverkligande: Puolalan koulu och Turun kaupun-
ginkirjasto, Turku. Terhi Hannula. Haapaniemen koulu och Viita-
saaren kirjasto, Viitasaari. Pateniemen koulu och Pateniemen och 
Rajakylän kirjastot, Oulu. Martinlaakson koulu och kirjasto, Van-
taa. Kilvakkalan koulu och Ikaalisten pääkirjasto, Ikaalinen. 


