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TITTA PÅ OSS – ANVISNINGAR FÖR VIDEOPRODUKTION

Inledning
Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i
småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Videoinspelning kan uppmuntra
barn att utforska och filma intressanta saker i det egna livet och den egna näromgivningen.
Det är roligt att med hjälp av egna videor visa bekanta saker åt andra barn, eller åt vuxna.
Titta på oss-modellen går ut på att barnen får bekanta sig med videoinspelning genom
lekfulla experiment. Med självgjorda videor kan man t.ex. visa åt nya elever hur vardagen
ser ut i förskolan eller skolan, eller dela erfarenheter mellan daghemmet och hemmet, eller
mellan förskolan och ettan. En video kan också beskriva en hobbygrupps verksamhet.
Målen med modellen är att inspirera och uppmuntra barnen att berätta om viktiga saker,
att experimentera, och att själva producera. Genom denna aktivitet lär man sig också att
lyssna och titta på det som andra barn vill berätta. Att själv få utföra och att producera tillsammans med andra utvecklar medieläskunnigheten, de tekniska kunskaperna, förmågan
att uttrycka sig själv, och förmågan till interaktion.
Titta på oss-modellen är riktad till fostrare som jobbar med små barn på daghem, i grundskolans lägre klasser eller inom någon hobbyverksamhet. Av den vuxna som jobbar med
modellen krävs inga tekniska specialkunskaper. Denna guide fungerar som stöd då det
gäller praktiska frågor, och ger tips om hur man kunde anpassa modellen för den egna
barngruppen.

Förord till den som använder materialet
Tanken med denna modell är att barnen i form av en video skall få berätta om saker
de upplever som viktiga i daghemmet, i skolan eller inom hobbyverksamheten. I arbetet
betonas barnets möjlighet att föra fram sina egna synpunkter, samt det lekfulla sättet
att bekanta sig med videoinspelning och -planering. En vuxen leder verksamheten och
hjälper till vid behov, men låter
barnen berätta, prova och producera
själva. Det är bäst om videorna är av
det kortare slaget, ca 1-3 minuter.
Titta på oss -modellens olika delar:
• Bli bekant med videoinspelning
(s. 4)
• Skapa en egen berättelse (s. 7)
• Berättelserna i bild (s. 9)
• Titta på oss! (s. 10)
• Tips om hur man kan använda
videorna som pedagogiskt
verktyg (s. 11)
• Länkar till tilläggsmaterial och
en tillståndsmall (s. 12)
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Verksamheten kan genomdrivas som intensivt temaarbete, t.ex. under en veckas tid,
eller som en del av barngruppens övriga verksamhet under en längre tid. Modellens olika
delar behandlas på ett sätt som lämpar sig för den specifika gruppen.
Det ideala vore om barnen har tillgång till inspelningsutrustning även utanför den egentliga verksamheten. På så sätt kan barnen öva i egen takt och spela in viktiga händelser
i vardagen.
Då det gäller små barn eller barn som saknar erfarenhet av inspelning består planeringen
och genomförandet av kortare experiment. På så sätt bekantar man sig systematiskt med
filminspelning och lär sig om idéproduktion och planering. Själva processen är viktigare än
slutresultatet. Tillsammans med större barn och barn med kunskap om inspelning kan
man med hjälp av de olika delområdena bygga upp ett mer målmedvetet projekt; med
manus och noggrant planerade videor.
En viktig del av arbetet är att titta på videorna tillsammans och dela med av erfarenheterna
från inspelningen. De färdiga videorna kan ges som minne åt barnen, förutsatt att vårdnadshavarna gett tillstånd. Tillsammans med barnen och vårdnadshavarna kan man också
komma överens om att videorna t.ex. visas på daghemmets, skolans eller hobbygruppens
föräldrakväll.

Obs! För att visa videoklipp som är filmade utanför barngruppens egentliga verksamhet

behövs inspelnings- och publiceringstillstånd av såväl barnen som vårdnadshavarna. En
tillståndsmall finner du som bilaga i slutet av denna guide.

Påminn vårdnadshavarna om att en eventuell video man får som minne endast är avsedd
för privat bruk. Den får inte publiceras på nätet utan tillstånd.
Saker som behövs:
• inspelningsutrustning (t.ex. mobiltelefoner, kameror, surfplattor)
• dator + USB-kabel eller minneskortläsare för överföring, uppvisning och publicering av
videor. Om man använder trådlöst nätverk och smarta enheter kan man också överföra videor till en egen, sluten molntjänst (t.ex. Google Drive, Dropbox eller Onedrive).
• utrymmen och ställen där man fritt kan röra sig och spela in
• papper och pennor för idéproduktion och planering
• vid behov leksaker eller andra föremål som kan användas vid videoinspelning
Modellen fungerar bäst i smågrupper om 2–3 barn. Då har det enskilda barnet mera
att göra och behöver inte vänta så länge på sin tur. Med mindre barn lönar det sig att
fördela verksamheten mellan olika dagar och att genomföra aktiviteterna under dagens
lopp. På så sätt hinner de vuxna stöda alla grupper.
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Tips! Om ni inte har tillgång till tillräckligt med inspelningsutrustning kan ni fråga av
exempelvis personal och vårdnadshavare. I många hem finns kameror och telefoner som
inte längre används, men som duger bra för videoinspelning. Små skärmsprickor på en
telefon är inget hinder.
Kontrollera att apparaten har en laddare och tillräckligt med lagringsutrymme för videoinspelning. Ta reda på hur man lättast överför inspelat material till en dator från enheten
(tillhörande USB-kabel eller minneskort). Be den som gett eller lånat ut apparaten att
radera enhetens innehåll, och se till att minnet är tömt före barnen får använda apparaten. Kom också ihåg att radera innehållet innan enheten returneras ifall ni fått låna
den.

Bli bekant med videoinspelning
Videoinspelning och jag
Börja med att lyfta fram barnens egna tankar och erfarenheter. Fundera tillsammans
med barnen exempelvis på följande saker:
• Har du någon gång blivit filmad?
• Hur kändes det att stå framför kameran och bli filmad?
• Har du själv filmat videor någon gång? Eller tagit bilder?
• Har du filmat med en kamera? Eller en telefon/surfplatta?
• Vad är roligast eller bäst med att filma? Vad är svårt?
Förutom en gemensam diskussionsstund kan man också förbereda sig genom att berätta sagor,
rita eller tillsammans bekanta sig
med olika typer av filmutrustning.
Ett roligt sätt att arbeta är att
genomföra en del av diskussionerna
som intervjuer: den som intervjuar
frågar av den som intervjuas om
tidigare erfarenheter av filminspelning. Barnen kan intervjua varandra
parvis eller i små grupper. Diskutera
till sist i grupp vad barnen tyckte
om att intervjua och att svara på
frågorna.
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Bli bekant med kameran
Vi bekantar oss med hur en kamera fungerar, samt övar på att filma och röra oss med en kamera.
Barnen arbetar i små grupper så att varje grupp har åtminstone en kamera till sitt förfogande.
Till en början undersöker man hur inspelningsenheterna fungerar (mobiltelefon, surfplatta,
kamera). Kolla tillsammans med gruppen hur man aktiverar videofunktionen och hur man
sätter igång/stänger av inspelningen. Prova spela in en snutt och kolla hur man kan titta på
videoklippet.

Tips! Om ni använder er av många olika lånade enheter kan det löna sig att på förhand
bekanta sig med hur de fungerar. Den vuxna behöver dock inte kunna och veta allting
utan kan bekanta sig med funktionerna tillsammans med barnen. Många barn har tidigare erfarenhet av liknande apparater och vill gärna visa för andra barn eller vuxna hur
de fungerar.

Inspelningsövningar i små grupper:
• Filma det omgivande utrymmet genom att på plats snurra runt 360 grader. Barnen skall
hålla i kameran med båda händerna och vid behov stöda armbågarna mot revbenen.
Barnen får prova i tur och ordning, och tittar tillsammans på hur videorna ser ut.
• Öva på att filma i rörelse. Barnen väljer ett föremål de vill filma, sätter igång inspelningen, och rör sig sakta mot föremålet samtidigt som de spelar in. Föremålet skall hela
tiden synas på skärmen, och inspelningen avslutas då man gått ända fram till föremålet. Tips! Aktiviteten blir extra rolig om de andra i gruppen filmas samtidigt som de
får göra olika miner (t.ex. glad, ledsen, arg, rädd). Då man kommit fram till en person
byter man fotograf. Titta tillsammans inom gruppen på slutresultatet.
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• Tips! Aktiviteten blir extra rolig om de andra i gruppen filmas samtidigt som de får

göra olika miner (t.ex. glad, ledsen, arg, rädd). Då man kommit fram till en person byter
man fotograf. Titta tillsammans inom gruppen på slutresultatet.

Diskutera: Hur gick inspelningen, vad var lätt, vad var svårt? Hur förändrades bilden då
du rörde dig med kameran? Vad syntes i början, vad syntes i
slutet?

Tips! Om det blir för lång väntetid eller om det uppstår andra

problem kan en del av barnen undersöka hur bilden förändras
med hjälp av papprör eller ramar, samtidigt som de får spana
efter intressanta objekt i utrymmet/näromgivningen.

Roliga bildvinklar
I denna övning rör man på sig och undersöker olika bildvinklar
med kameran. En del av barnen spelar in medan andra får
föreställa olika djur. Byt tur samtidigt som ni byter djur och
rörelse; de som filmade blir djur, och tvärtom. Den som filmar
först sätter igång inspelningen, den sista stänger av inspelningen.
Låtsas att du är en naturforskare och att kamerans lins är
som ett öga som du tittar på intressanta djur med. Ni kan
exempelvis undersöka
• sicksackande pingviner
• skuttande harar
• smygande katter
• giraffer som sträcker på sig
• krypande maskar
• glidande fåglar

Tips! Hitta på fler djur och rörelser tillsammans med barnen. Det kan också finnas ett
barn som säger åt resten av gruppen vilket djur de skall härma.

Efter leken, titta på materialet som spelades in och diskutera:
Vad syntes på bilden då vi undersökte pingviner, harar, giraffer o.s.v.?
Vad var roligt med att filma, vad var svårt?
Hörs det några ljud på videon? Hurudana?

Obs! Videorna behöver inte i detta skede överföras till någon annan enhet. Det går bra
att titta på klippen på kamerans display. Vill man titta från en större skärm kan man
koppla kameran till en dator eller TV, och på kameran välja det videoklipp man vill se på.
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Skapa en egen berättelse
Producera idéer för Titta på oss-videon tillsammans med barnen. Meningen är att producera innehåll om saker som är bekanta och viktiga för barnen. Varje smågrupp kan göra
en egen video om någonting de själva väljer, eller så kan man tillsammans med barnen
bestämma att hela gruppen gör en gemensam video.
Tillsammans med barnen funderar man på hurudana saker om daghemmet, skolan eller
hobbygruppen det vore roligt att berätta om och visa åt andra i form av en video (t.ex. åt
blivande förskole-/skolelever, åt mor- och farföräldrar, åt någon som försöker hitta en ny
hobby, eller åt andra barngrupper).

Aktiv idéproduktion
Barnen kan fotografera sådana situationer, aktiviteter, människor och platser som de
gärna vill presentera för andra. Med hjälp av bilderna är det lätt att planera videons innehåll och uppbyggnad. Barnen kan också med hjälp av en videokamera intervjua varandra
om roliga och viktiga saker i dagis, skolan eller klubben. Intervjuerna ger värdefull erfarenhet av att vara framför eller bakom kameran, och av att själv uppträda i en video.

Tips! Om barnen vill kan man använda ett mjukisdjur, en maskot, någon annan leksak,

eller något praktiskt föremål som hjälpmedel i videoberättelsen. Figuren är med på
äventyr i daghemmet, skolan eller klubblokalen och hjälper med att förmedla vad som
händer. Att beskriva saker med hjälp av en figur kan också fungera uppmuntrande för
sådana barn som inte är så förtjusta i att själva uppträda.
Exempel 1. På ett daghem ville barnen med sin Titta på oss-video visa vad allt som
händer under en förskoledag. Barnen hade under den föregående veckan pysslat ihop
ugglor av papier-maché och fjädrar, och dessa ville de nu ha med i sina egna videor om
förskoledagen.
Exempel 2. Eleverna i en musikskola ville i sina videor berätta om musikskolan. Som
huvudkaraktär i videorna valde de en färggrann stickad mask som tillsammans med
barnen sjunger, dansar och provar på olika instrument, t.ex. trummor, triangel och gitarr.

Obs! Om videon innehåller musik bör ledaren skilt reda ut inspelningstillstånden på

www.teosto.fi eller t.ex. följa anvisningarna ”Musiikki kunnan toiminnassa”.

Från idéer till planer
Då barnen kommit på lämpliga ämnen för videon kan man fundera närmare på vad man
kunde berätta om dem. Gör först en lista över händelser eller saker som hänger ihop
med ämnet. Barnen väljer ut några av dem som de vill spela in. Fundera sedan på i vilken
ordning det skulle löna sig att filma.
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Före inspelning fattar barnen i gruppen beslut om
• var videon skall spelas in
• vad som händer i videon och i vilken ordning
• vem filmar och vem uppträder framför kameran
• vad gör eller säger de som uppträder i videon
Med mindre barn är det bra att filma videorna genast efter planeringsskedet, då de ännu
kommer ihåg idéerna. Med större barn kan man öva på att skriva upp idéerna i form av
ett kort manus.
Exempel 3. 4-5-åringar på ett daghem ville i sin video berätta om sina favoritlekar. En av
smågrupperna bestämde sig för att visa en lek där de byggt en fin koja av olika material
i salen. Gruppens medlemmar planerade hur allt skulle gå till: Maja filmar med videokameran, Tim och Marie börjar med att leka i kojan och berättar sedan vad kojan är byggd
av, hur man kan leka i kojan, och vad som är bäst med just den leken.

Från planer till bildmanus
Större barn eller mer erfarna
filmgrupper kan komma
med idéer om fler händelser
som skall ingå i videon.
Sedan funderar man på hur
ordningsföljden skall se ut.
Vilka händelser lämpar sig för
början, mitten och slutet av
videon?
Videons händelser ritas som
bilder på papper i den ordning
som man vill filma dem. På
så sätt skapar man ett bildmanus, och det vore bra om
man också ser var händelserna utspelar sig, vem som
är med och vad som händer. Ifall barnen fotograferat sina planer kan ett bildmanus också
bestå av digitala bilder man tidigare tagit med kameran.

Tips!

• Det är lätt att göra texter till början och slutet av videon. Barnen kan med vuxnas hjälp
skriva överenskomna texter och sina namn på ett A3 papper, som sedan filmas och
visas i början eller slutet av videon.
• Om barnen har gjort ett bildmanus kan de filma övningsvideor av varandra där de
presenterar bildmanuset. Den som gjort manuset berättar vad som riktigt händer på
bilderna. Videorna kan fungera som påminnelser om planen, ifall det blir flera dagars
pauser mellan inspelningarna.
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Berättelserna i bild
Då man kommit överens om vad som skall hända i videon börjar man filma.
Lättaste sättet är att filma videon i en tagning, alltså så att inspelningen inte stängs av
förrän alla händelser är filmade. Många videoinspelningsapparater har en pausknapp
(”pause”) man kan använda om man vill göra ett kort avbrott utan att helt avsluta inspelningen. Om inspelningen avslutas då och då, men man vill ha ett enhetligt slutresultat,
måste de olika videosnuttarna redigeras ihop med ett videoredigeringsprogram. Tips om
enkel redigering finns i slutet av denna guide. Det är dock ingenting att oroa sig för; om
inspelningen av misstag avslutats kan man också titta på videon i två delar.
Saker att komma ihåg:
Rollerna – Vem filmar, vem berättar,
vem uppträder och vem håller i
figuren? Om man byter roller får
alla prova på att filma, berätta och
uppträda. Man måste dock inte
synas på bild, och det är viktigt att
respektera någons vilja om den
inte vill uppträda framför kameran.
Manus – Vad är det egentligen som
händer, och i vilken ordning filmas
händelserna?
Repetera
inom
gruppen vad ni kom överens om
i planeringsskedet. Om gruppen
gjort ett bildmanus är det lätt att
använda det som hjälpmedel i
inspelningsskedet.
Övning – Videon behöver inte lyckas på en gång. Händelserna i berättelsen och själva
filmandet kan repeteras och övas på inspelningsplatsen utan kamera och med kamera.
Genom filmövningar kan barnen komma på vilket som är det bästa tillvägagångssättet,
och man kan också prova på olika roller.
Tystnad, tagning, action! – Att filma i grupp löper smidigare då den som filmar styr situationen med hjälp av order och gester. Då man säger ”tystnad” vet alla att inspelningen
börjar och att man skall vara tyst. Den som filmar kan säga ”action” eller ge ett tecken
med handen så att alla vet att kameran börjar filma. Då hela berättelsen är filmad avslutar
filmfotografen inspelningen och säger ”tack” så att alla vet att inspelningen avslutats.

Tips! Då man filmar och vill ha en mer stabil bild kan man använda ett stativ, ett bord

eller en stols ryggstöd som stöd. Det är också viktigt att påminna de som uppträder om
att man skall tala i kamerans riktning så att kamerans mikrofon tar upp ljudet tydligt,
speciellt utomhus i blåsiga förhållanden.
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Att överföra och redigera videor
Det är bäst att överföra de filmade videorna från kameran till en dator eller molntjänst,
så att man inte i misstag raderar dem i samband med andra filminspelningar. Lättaste
sättet är att koppla apparaten till en dator med en USB-kabel eller genom att placera
minneskortet i en minneskortläsare som är kopplad till datorn.
Om barnen filmat videorna i flera tagningar, alltså genom att avsluta och sätta igång
bandningen under inspelningen, får man ett mer sammanhängande slutresultat med
hjälp av redigeringsprogram. De vanligaste gratisprogrammen är lätta att använda, och
det finns anvisningar.
Användarvänliga gratisprogram är bl.a. Windows Movie Maker och Apples iMovie (för
Mac-datorer). Man kan hitta anvisningsvideor på nätet. För operativsystemet Linux finns
t.ex. gratisprogrammet Openshot.

Titta på oss!
Att titta på de egna videorna är en viktig del av
processen. Videorna kan man titta på från kamerans display genast efter att man filmat. Man kan
också ordna ”världspremiärer” för videorna och titta
på dem från en större skärm, t.ex. genom att koppla
kameran till en TV, dator eller videoprojektor. Barnens
filmer kritiseras inte, men man kan diskutera videorna
och inspelningsprocessen efter att man tillsammans
tittat på videorna.
Tips för slutdiskussionen
• Hur var det att göra en video? Vad var roligast,
lättast, svårast...?
• Hurudan blev den egna gruppens video? De andra
gruppernas? Vad var det bästa med videorna?
• Är det någonting du skulle vilja ändra på eller göra
annorlunda nästa gång?
• Vad har du lärt dig om videoinspelning och om att
göra videoberättelser?
• Vem skulle du vilja visa videorna åt? Vem kunde
vara intresserad av dem? Vem kunde ha nytta av dem?

Tips! Man kan planera videornas premiärvisningar tillsammans med barnen och göra

det riktigt festligt. Man kan också bjuda in andra barngrupper eller föräldrar. På så sätt
kan man dela sina berättelser med t.ex. blivande förskoleelever eller nykomlingar i en
hobbygrupp. Vid sidan av videoföreställningen kan man också ordna annat program och
bjuda på tilltugg.
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Tips om hur man kan använda videorna som pedagogiskt verktyg
Multilitteracitet och informations- och kommunikationsteknik med hjälp av
videor
I de reviderade grunderna för läroplanen för förskoleundervisning och grundläggande
utbildning (2014) ingår de nya kompetensområdena multilitteracitet och andra informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Då man skapar videoberättelser
övar man på samtliga dessa samtidigt. I denna modell utvecklas speciellt den verbala
kommunikationen, visuell och audiovisuell kommunikation, samt tekniska grundkunskaper. På så sätt skapar man en stark grund för textförståelse samt läs- och skrivkunnighet.
Modellen stöder dock även bl.a. utvecklandet av den visuella uttrycksförmågan, samt
alla de vittomfattande kunskapsmålen i läroplanen. Gemensam dokumentering och
evaluering stärker tanke- och inlärningsförmågan. De kulturella kunskaperna, interaktionsförmågan och uttrycksförmågan utvecklas både då man själv får berätta och då
man koncentrerar sig på de andra barnens viktiga berättelser. Gemensamt planeringsarbete och utförande stöder utvecklandet av arbetslivsfärdigheterna och företagsamheten, samt lär barnen att delta, påverka och få sina röster hörda. Även de grundläggande tekniska färdigheterna utvecklas, samt förmågan att beskriva på ett sätt som tar
hänsyn till andra.
Fortsättning följer:
De egna videorna på hårdskivan behöver inte glömmas bort genast efter att man tittat
på dem en gång. De kan fungera som mycket motiverande verktyg inom annan inlärning. Nedan några tips för att komma igång:
• Visuella uttryckningsförmågan: fäst uppmärksamhet vid t.ex. färger, former, material, den som uppträder, sammanhanget och de känslor bilderna väcker. Hurudana
tankar väcker övningsvideorna i vilka barnen visar olika känslor? På basen av videorna, vilken färg verkar vara den populäraste klädfärgen i gruppen? Om ni tittar på
videor andra grupper gjort, finns det någonting (t.ex. dekorationer) i deras utrymmen
ni skulle vilja ha i er sal/klass?
• Kunskaper i modersmål: barnen får minnas, berätta, diskutera o.s.v. det de nyligen
tittade på. Hur många föremål som börjar på bokstaven P kan ni hitta på en stoppad
bild? Hur kunde videons berättelse fortsätta? Hur skulle det vara om det var en
uppochnedvänd dag, alltså om allting i din videoberättelse skulle vara tvärtom?
• Matematiska kunskaper: utvecklas med hjälp av funktionella övningar, lekar och
genom att använda olika sinnen. Hur många barn syntes i videon? Hittar du några
siffror i videon? Addera ihop dem! Slut ögonen och försök genom att lyssna hur
många olika barn det är som talar i videon. Hur många bekanta leksaksfigurer
syntes i videon?
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Mer material om ämnet
Centralen for mediefostran Metkas mångsidiga material för videoproduktion:
mediametka.fi/opetusmateriaalit/
Metoden ”Videopensseli” för förskoleundervisningen:
www.kulttuurivalve.fi/tiedostot/Elokuvakoulu/PDF/videopensseli_071209.pdf
Metoden ”Taikalamppu” för filmproduktion tillsammans med barn:
www.taikalamppu.fi/images/taikalamppu/oulu/taikalamppumenetelmaopas.pdf
I 4H:s guide ”Me mediassa” behandlas kortfilmer:
www.4h.fi/wp-content/uploads/2014/10/Me-mediassa-verkkoversio.pdf
YLE:s Mediekompassen för småbarn:
yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/0-3-luokkalaiset/videot.htm
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BILAGA:
TILLSTÅNDSMALL SOM KAN ANPASSAS SÅ ATT DEN LÄMPAR
SIG FÖR DEN EGNA VERKSAMHETEN
TILLSTÅND FÖR INSPELNING OCH PUBLICERING
Bästa vårdnadshavare,
Barnets namn			___________________________________________
Daghem/skola/hobbygrupp

___________________________________________

I ditt barns grupp kommer vi att bekanta oss med videoinspelning enligt
undervisningsmodellen Titta på oss, samt planera och producera videor tillsammans
med barnen. I videorna kommer barnen att berätta om saker de upplever som
viktiga i daghemmet/skolan/hobbyverksamheten. Slutligen tittar vi på videorna inom
gruppen. Videon kan också ges som minne åt gruppmedlemmarna för eget bruk.
1. Får mitt barn uppträda och synas i Titta på oss -videon som visas inom den egna
gruppen?
Ja
__
Nej __
2. Får videon visas under daghemmets/skolans/hobbygruppens tillställningar som
t.ex. föräldramöten eller presentationstillfällen? [VÄLJ ETT ALTERNATIV SOM
PASSAR IN I DEN EGNA VERKSAMHETEN.]
Ja
__
Nej __
3. Får videon barnen gjort, i vilken mitt barn uppträder eller syns, publiceras på
daghemmets/skolans/hobbyverksamhetens webbsidor?
Ja
__
Nej __
___ / ___ 2015
Vårdnadshavarnas underskrifter och namnförtydliganden
___________________________________________________________________

