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VI GÖR FILM!

Lärarhandledning

Upplägg och instruktioner
till övningar
Det har blivit lättare än någonsin att skapa rörlig bild,
och den som behärskar verktygen kan göra sig hörd och
sedd över hela världen. Med hjälp av enkel teknik som
är vanligt förekommande i elevernas vardag ger vi dem
verktyg att fortsätta filma på egen hand. Det går utmärkt
att använda film i den ordinarie undervisningen och
skolarbetet, som ett sätt att uttrycka sig och öva sig i källkritik eller fördjupa sina kunskaper i olika ämnen. Du som
lärare bestämmer innan om filmworkshopen ska kopplas
till ett särskilt ämne, eller något annat arbetsområde som
skolan jobbar med – gärna länkat till läroplanen och er
måluppfyllelse.
Våra workshopledare är yrkesverksamma filmskapare
som brinner för film som uttrycksmedel. De tar kontakt
med er inför workshopen för att stämma av om upplägg,
tider och annat som är bra att veta.
Vänligen respektera max antal elever (15) per grupp.
Maxantalet är satt för att alla elever ska kunna vara delaktiga och få stöttning i processen.
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Med hjälp av iPads och temaord jobbar vi med övningar
som ger ökad förståelse för rörlig bild som uttrycksform
och verktyg. Eleverna är delaktiga i hela processen, från
idé och planering till filmning och redigering. Vi jobbar med olika övningar som ger grundkunskaper i att
använda kameran och hantera bildspråket, och lär oss
att bygga historier med enkel dramaturgi. I slutet av
workshopen tittar vi på de filmer som gjorts och pratar
om hur de blev, och varför vi fick ett visst resultat.
Efter workshopen har eleverna verktyg att hantera den
rörliga bildens berättelse, förutsättningar för fortsatt
eget filmskapande, fördjupade kunskaper i rörlig bild
som uttrycksform och vilka möjligheter den medför,
samt ökat kritiskt tänkande som konsumenter och
producenter av rörlig bild. Detta är kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i dagens samhälle.
Det är viktigt att du som lärare är närvarande under hela
workshopen!
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Förberedelser
Eleverna jobbar i grupper om tre eller fyra. Gör dessa
grupper i förväg.
Är det några elever som av olika anledningar inte får
filmas eller fotograferas så ber vi er att meddela det i
förväg. Antingen kan personen/personerna jobba endast
bakom kameran, eller så ser vi till att allt material raderas
från iPaden i slutet av varje pass. Det betyder att den
gruppen inte kan få sina filmer i efterhand.
Vi har med oss iPads att använda under workshopen. De
är utrustade med appen iMovie (finns att ladda ner från
App Store), ett skal som går att hålla eller sätta fast på
stativ, samt en mikrofon. Är ni intresserade av att utrusta
era egna iPads kan ni fråga workshopledaren eller mejla
johan.lehman@filmvasternorrland.se om ni vill ha tips
och hjälp.
De färdiga filmerna får användas av skolan, och levereras
via länk efter workshopen för nedladdning. Länken bör
inte ges till enskilda elever. Viktigt! Om eleverna får fri
tillgång till materialet måste alla personer som förekommer i filmen godkänna det.
När det gäller lokaler så utgår vi från klassrummet,
men det är bra om det finns möjlighet att filma på olika
ställen, både ur utrymmessynpunkt och för att det blir
roligare för eleverna.

Om temat kräver viss rekvisita så är det bra om den finns
tillgänglig, men vi uppmuntrar också elevernas kreativitet och uppfinningsrikedom när det gäller att hitta rätt
saker till sina filmer. Du som lärare har ansvar att godkänna all rekvisita såsom eventuella vapen och dylikt.
I slutet av workshopen visar vi alla filmer, och till detta
behövs projektor och duk. Det brukar vara väldigt uppskattat att tillsammans titta på det eleverna har skapat.
En trevlig avslutning!

Tips för vidare fördjupning
www.filmriket.nu/filmschools
Filmrikets filmskola med korta videoklipp om filmprocessens olika delar.
www.voodoofilm.org/filmskola
En gratis filmutbildning på nätet.
Om några elever visar intresse att lära sig mer om film
och filmskapande så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till att förmedla tips på hur man kan utvecklas
i sitt filmskapande.

För att komma igång behövs ett temaord. Det kan vara
något värdegrundande som ”vänskap” eller ”trygghet”,
men det kan också vara något knutet till ett ämne, till
exempel ”vikingatiden” eller ”solsystemet”. Meddela
gärna workshopledaren på förhand vilket tema ni vill
jobba med.

Kontakt:
Katarina Sundman
Filmpedagog
060-658 54 55
katarina.sundman@filmvasternorrland.se
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