Handledning: Skapa kortfilm med barn
Är du lärare, förälder eller vuxenkompis? Det här är ett förslag till hur du kan
handleda ett barn till att göra en kort film till filmfestivalen Vänskap IRL, som
äger rum på Göteborgs Konsthall den 24 mars 2018. Allt som behövs är en
smartphone, ipad eller annan filmkamera.
Såhär kan du göra:
1. Se till att filmkameran (Ipad, Iphone eller annan filmkamera) är laddad och har utrymme på
minneskortet.
2. Använd appen iMovie. Finns oftast på Ipads och Iphones. Annars kan ni ladda ner den gratis i
Appstore.
3. Fråga barnet: Vad associerar du till ordet Vänskap? Fotografera tre stillbilder på temat.
4. Fråga barnet om vilken bild hen är mest nöjd med! Skriv ner tre ord som du kommer att tänka
på när du ser bilden. (Till exempel: Glad, gemenskap, kul)
5. Filma tre korta sekvenser kring orden.
6. Skriv ner motsatta ord till det du filmat (till exempel ledsen, utanför, tråkig.)
7. Filma tre korta filmer – du får gestalta dem precis som du vill – börja filmen med det ena
ordet och sluta i motsatsen.
Exempel:
Film 1 börjar kanske med en händelse som har med ordet ”glad” att göra och slutar i ”ledsen”.
Film 2 med ”gemenskap” och slutar i ”utanför”.
Film 3 med ”kul” och slutar i ”tråkig”.
8. Välj sedan den film som ni tycker blev bäst. Fundera över vad det är som gör att historien
förändras?
9. Utgå från filmen ni valt. Filma en scen som visar vad som hände innan och en scen som visar
vad som händer efter.
10. Nu har ni tre klipp! Lägg ihop dem i iMovie. Lägg gärna på extra ljud och text.
11. Nu har nien film med en röd tråd på temat Vänskap IRL. Analysera gärna filmen och fundera
på om en publik skulle förstå filmen! Testa den på någon du litar på. Visar filmen det ni vill visa?
Behövs något förtydligas?
12. För att visa bidraget på filmfestivalen på Göteborgs Konsthall den 24 mars skickar du din film,
max 3 min lång, till Linda Sternö: linda.sterno@akademinvaland.gu.se.
Deadline för att skicka in bidrag är 8 mars 2018.
Vi behöver också ett publiceringstillstånd, som du hittar på Göteborgs Konsthalls hemsida.

Handledning: Så gör du i klassrummet
Är du lärare och vill skapa film tillsammans med dina elever?
Såhär kan du gå tillväga!
Att göra film tillsammans är ett bra sätt att göra grupparbete på, och öva sig att
samarbeta. Ofta löser det sig automatiskt vem som vill filma, vem som vill vara
framför kameran, regissera och redigera.
Genom kameran får eleverna upptäcka sin omvärld, och dela med sig av sina
upptäckter och funderingar. De lär sig göra urval, hitta motsatser och förstå vikten
av vara tydlig med vad man vill förmedla. Genom de här övningarna får eleverna
en större förståelse för kameran som uttrycksmedel, men också som ett verktyg i
”egen verksamhet”.
Såhär kan du göra med din klass:
Dela upp klassen i grupper, med 4-5 personer i varje grupp. Se till att det finns
en person i varje grupp som kan redigera i iMovie. När filmerna är gjorda enligt
metoden på sida 1 (Handledning: Skapa kortfilm med barn) visas de för resten av
klassen.
Maila sedan in era bidrag senast 8 mars, så ses vi på Göteborgs Konsthall!

