
Lav en film 
med Book Creator

I iPaden findes følgende apps som I kan bruge i arbejdet med filmen:

Book Creator: Appen bruges til at lave filmen/bogen

Fotos: Her ligger alle de fotos, som I skal bruge.

Kamera: Tag billeder mens I arbejder. Lad f. eks børnene selv tage et billede af deres tegning.
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Hjælp!

Film eller bleskift?

Opskrift til en god oplevelse!
Det er spændende og sjovt at lave en film 
sammen med børnene på iPaden.

I laver noget som alle kan være med til.
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Forslag til arbejdsprocessen:
- Tegn en tegning.

A siger: Jeg så et træ med æbler, 
- og hvad sker der så?

B siger: Manden spiste alle æblerne og 
blev glad, - hvad sker der så?

C siger: Så kom en farlig drage, som 
sagde: Hvor er alle mine æbler.

Nu har i både billeder og en historie
som I kan bruge til jeres film.

?



Tælle, trykke, tale.
Sammen tæller i 3 - 2 - 1.

Første barn trykker på lydknappen.

Andet barn fortæller.

Første barn trykker ”slut” på knappen.
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Film i filmen!
Hvis I gerne vil sætte en film ind i 
jeres film, kan i optage en film med 
kamaraet på iPaden. 

I kan f.eks. optage små film fra tv 
eller legepladsen.

De små film sim I optager kan i finde 
i Fotos på iPaden.

Slette billeder
Før I afleverer iPaden til biblio-
teket er det en god ide at slette 
billederne af børnene, som ligger
 i Fotos



Forslag til arbejdsproces i fire trin. Måske over flere dage!
 
Trin1. 
Fortæl børnene en kort historie som de bagefter laver tegninger til.

Trin 2.
Børnene deles i små grupper. Hver gruppe arbejder på skift med: At åbne iPaden, indtaste kode, 
finde ikonet for iBook. Alle børnene fotograferer deres egen tegning. Hver barn sætter sin tegning 
ind på en side i e-bogen. 

Trin 3.
Børnene optager små historier og lyde og sætter dem ind på deres egen tegning. Snak med barnet 
om deres billede er færdigt.

Trin 4.
Børnene og pædagogerne ser bogen sammen. Den kan eksporteres til video så den kan ses på en 
større skærm. 

Bagefter kan børnene selv ”læse” bogen på iPaden. Når de trykker på billederne kommer der lyde 
og historier. 

I kufferten ligger der en rund kasse med fortælleterninger. Fortælleterningerne kan bruges som 
inspiration til at lave nye historier. Det er en god ide at øve sig med fortælleterningerne sammen med 
børnene inden de bruges i arbejdet med e-bogen.

Inspiration: Gå på biblioteket og lån bøger før I begynder. Eller måske dukker der også 
spændende emner op under arbejdet med fortællingen. På biblioteket kan I få hjælp til 
at finde bøger om de emner, I vil arbejde med.

Vi ønsker jer en god ”rejse” ud i det store filmland. 

Hvis noget driller så råb i kor: 

3 - 2 - 1 ommer



1.
Tryk koden:
1 2 3 4 5 6

2.
Tryk på
Book Creator

3.
Tryk på +

4.
Vælg
New Book



5.
Vælg f.eks.
Landscape
(bogens format)

6.
Bogens første side

7.
Sæt billede/tegning ind. 
Tryk: +
Tryk: Picture

8.
Vælg: Øjeblikke
eller Alle fotos

Når du tager billeder med 
kamaraet i iPaden bliver de 
gemt i Fotos. 

Det er billederne i fotos du 
bruger her.

Du kan også vælge video.

Hvis du har optaget video 
med kameraet i iPaden bliver 
de gemt i Fotos.

Du kan arbejde med videoen 
i iMovie, som også findes på 
iPaden. 



9.
Tryk på det 
billede som du vil 
vælge.

10.
Billedet ses nu på 
siden.

11.
Du kan ændre størrelsen på bille-
det ved at trække i de blå punkter.

12.
Hvis du vil slette billedet: 
1. Tryk   i
2. Tryk Delete



13.
Læg lyd på.
Tryk +
Vælg Add Sound

14.
Tryk på      lyden optages.
Tryk      for at stoppe optagelsen. 

15.
Tryk Yes
Lyden er gemt.

16.
Tryk og afspil 
lyden.

Du kan gøre området hvor 
lyden ligger større ved at 
trække i de blå hjørner.

Når bogen er færdig, afspilles 
lyden når du trykker på 
højtaleren.

 

Hvis du trykker No
sletter du lyden.

 



17.
Gør lyden 
”usynlig” i bogen.

18.
Giv siden en farve
Tryk   i
Vælg en farve

19.
Sæt et nyt billede 
ind (se 7-10)
Det nye billede 
ligger forrest.

20.
Flyt et billede
Tryk   i
Tryk 
Move to Back

Gør lydikonet usynlig så det 
ikke ses i den færdige bog.

Når bogen er færdig, afspilles 
lyden når du trykker på 
den usynlige højtaler.

 

Her kan du flytte billederne 
foran eller bagved hinanden.

 



21.
Nu ligger det nye 
billede bagerst.

22.
Tryk w
for at se siden i
e-bogen.

23.
Sådan kommer 
siden i e-bogen 
til at se ud.

24.
Når i er færdige med siderne:
1. Vælg ikon i hjørnet. 
2. Vælg: Export as Video



25.
Vælg:
Save Video

Filmen ligger nu i billeder!

 


