
I huvudet på en 
slöjdlärare 

-att flippa med film och annat bra att veta 
!

Leif Blomqvist 



INNEHÅLL

• Filmning 

• Redigera i Imovie 

• Ladda upp på Youtube 

• Dela på pingpong eller blogg 

• QR-koder 

• Övrigt



Vill du att filmen skall vara bra 
eller vara klar på måndag? Jon Bergmann	


Fritt översatt av Leif B



MINA FÖRSTA FILMER

http://youtu.be/gpPwWpbXN84
http://youtu.be/_vtSvJgy0TE
http://youtu.be/V95u2F2gtMY


HUR GÖR JAG MINA FILMER?

ELLER FILMA DIREKT MED 
DATORN (IMOVIE)

Redigera



DANIEL BARKER

http://barkersthlm.blogspot.se

http://youtu.be/4VDjmq-hu-U

Skärmbild från youtubefilm

http://youtu.be/4VDjmq-hu-U
http://barkersthlm.blogspot.se
http://youtu.be/4VDjmq-hu-U


SKÄRMBILDSINSPELNING

Här visar Michael Andersson hur man kan göra	


 http://youtu.be/V_HtfJBN1YM 

Om du exempelvis 
vill filma en 
keynote-

presentation och 
spela in 

berättarröst till

http://youtu.be/V_HtfJBN1YM


IMOVIE

Det finns mycket information på 	

http://ingenkunskaptynger.wikispaces.com/01+-+iMovie 

eller om den äldre varianten av Imovie http://youtu.be/hqOI75F0wKk

http://ingenkunskaptynger.wikispaces.com/01+-+iMovie
http://youtu.be/hqOI75F0wKk


IMOVIE
Välja filmklipp/stillbilder och infoga i projektet

Beskära klippen i projektet

Lägga till berättarröst och musik/ljud

Övergångar

Bild i bild/Sida vid sida

Skapa filmen/exportera till annan plats



YOUTUBE

Skaffa ett konto på 
 https://accounts.google.com

Har du ett g-mail så har du ett googlekonto och då kan du använda det.

En nybörjarguide om youtubes redigeringsverktyg	

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/

26705407#

https://accounts.google.com
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/26705407#


QR-KODER

http://www.qrstuff.com

QR-encoder 
https://itunes.apple.com/app/

qrencoder/id452695239?
mt=12&affId=2094294

http://sarlaslojd.wordpress.com

Använda 
pelarborrmaskin

http://sarlaslojd.wordpress.com/2013/02/19/anvanda-
pelarborrmaskinen/

Hur använder jag QR-koder?	

http://slojdlararen.wordpress.com/2013/02/08/qr-koder-oppnar-fonster/

http://www.qrstuff.com
https://itunes.apple.com/app/qrencoder/id452695239?mt=12&affId=2094294
http://slojdlararen.wordpress.com/2013/02/08/qr-koder-oppnar-fonster/
http://slojdlararen.wordpress.com/2013/02/08/qr-koder-oppnar-fonster/


SJÄLVRÄTTANDE ”PROV”

För att öva på 
begreppslig förmåga

I lärplattformen Ping pong

Testa ett av de test jag har 
gjort:	


http://my.questbase.com/
take.aspx?pin=9434-7365-0375

I webresursen Questbase	

http://www.questbase.com

http://my.questbase.com/take.aspx?pin=9434-7365-0375
http://www.questbase.com


MIN FLIPPADE SLÖJDSAL...

cc:BY http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JVC_Camcorder.jpg

CC:BY, NC, ND http://www.softicons.com/free-icons/application-
icons/imovie-icon-by-c55inator/grey-imovie-icon

CC:BY, www.noop.nl

http://sarlaslojd.wordpress.com/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JVC_Camcorder.jpg
http://www.softicons.com/free-icons/application-icons/imovie-icon-by-c55inator/grey-imovie-icon
http://sarlaslojd.wordpress.com/


...DÄR MÖTET ÄR 
CENTRALT...

Jag vill möta 
eleverna där de 
befinner sig i sin 

utveckling!  



Loggbok i 
lärplattformen Slöjdbloggen

...ÄR INTE BARA KLASSRUMMET

http://sarlaslojd.wordpress.com/2013/01/30/sammansattning-med-plugg-och-lim/

http://sarlaslojd.wordpress.com/2013/01/30/sammansattning-med-plugg-och-lim/




JON BERGMANN

5-5-5-5



EXEMPEL 
PÅ FLIPP

InstruktionerInspirationer

För att öva på bl.a. 
procedurförmåga

http://youtu.be/v8i0lQ2V9Ro
http://youtu.be/s-WQuZZZ-vI


I MÖTET MED 
ANDRA 

UTVECKLAR JAG 
MINA TANKAR OCH 

BLIR BÄTTRE!



följ min blogg: 
slojdlararen.wordpress.com

följ mig på twitter: !
@leifhblomqvist


