Filmskapande på Ipad med Filmlektik
Vendelsömalmsskolan vt 2015

Filmproduktionsplanering Ipad-projektet åk 7
v. 12

Introvecka 1
Information om projektet samt genomgång av Imovie-manualen.
Denna vecka blir det två timmar per klass, resterande veckor en timme.

v. 13

Introvecka 2
Tips när en skriver synopsis och manus samt ritar bildmanus.
Kort filmövning: Filma och klipp en händelse. Skriv en kort manus innan.
Filmen ska bli max 1-2 min.

v. 14

Introvecka 3
Kort filmövning: Filma och klipp en intervju. Skriv en kort manus innan.
Filmen ska bli max 1-2 min.

v. 15

Påsklov

v. 16

Idé, synopsis och planering
Denna vecka påbörjas arbetet med filmidéer och att skriva synopsis till filmerna.
Varje grupp kommer bestå av ca fyra personer och ska tillsammans göra en tre
minuters film. Filmen ska svara på frågorna:
- Hur skapades världen?
- Hur blev människan till?
Både ur ett naturvetenskapligt och ur ett religiöst perspektiv.
Gruppen kan själv – eller i samråd med lärarna – avgöra vilken form filmen ska ha;
nyhetsinslag, spelfilm, animerad film, intervju etc.
(Här kan ni läsa mer om hur lärarna kommer att bedöma arbetet)

v. 17

Manus och bildmanus
Den här veckan skrivs manus och bildmanus ska även påbörjas.

v. 18

Research och manus
Arbetet med manusskrivande och bildmanus avslutas.

v. 19

Filma och klippa
Denna vecka spelas filmerna in och klipparbetet påbörjas.

v. 20

Filma och klippa
Filminspelning och klipparbetet fortsätter.

v. 21

Klippa klart
Arbetet med filminspelning och klipparbetet avslutas. Nu ska filmerna vara
färdigklippta för att slutfixas med texter och ljudnivåer.

v. 22

DEADLINE
Denna vecka är deadline för filmerna. Det innebär att alla filmer ska vara klara och
postade på youtube-kanalen VmalmDoFilm i slutet av lektionen.

v. 23

Projektets avslutningsvecka
Filmvisning och utvärdering.
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Tillstånd publicering av film och bilder på webbsida
Alla elever som medverkar i filmskapandet måste ha vårdnadshavarens godkännande.
Nedan finns en blankett för utskrift som ska fyllas i och skrivas under för att sedan lämnas
till mig. ”Ja” måste vara kryssat på alla tre frågorna för att eleven ska kunna
medverka i filmprojektet.
Länk till blankett för utskrift: ”Samtycke till publicering av film och bilder på webbsida”
https://filmlektik.files.wordpress.com/2014/08/samtycke-till-publicering-av-film-och-bilderpacc8a-webbsida.pdf
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