Photostory – digital bildefortelling
Photostory er et gratisprogram for å lage digitale fortellinger. Du kan laste ned
programmet her 1 . Når du starter opp kan du velge å starte en ny presentasjon, fortsette
på en eksisterende eller spille av en tidligere presentasjon.
Følg instruksjonene i programmet – de er ganske selvforklarende. Finn de bildene du skal
bruke i presentasjonen ved å bruke ”Import Pictures” (bla gjennom). Klikk på aktuelle
bilder og trykk OK – bildene blir nå lagt inn i en tidslinje. Du kan ved å klikke og dra
endre på rekkefølgen. For å fjerne bildet fra presentasjonen klikker du på bildet og
trykker Delete (Del).
For at presentasjonen ikke skal bli for stor bør du prøve å holde den på 2-3 minutter
(dette er 10-20 bilder).
Du kan gjøre enkel bilderedigering (fjerne ”røde”øyne, rotere bilder osv). Trykk Next –
du får nå anledning til å legge tekst oppå bildene (se om det passer i forhold til
bakgrunn). Under bildene finner du funksjonen ”Customize Motion” – dette gjør at du kan
legge til ulike effekter som f.eks zoome inn og ut på bildet (du får følelsen av film). Du
kan lese inn kommentar til bildene ved bruk av mikrofon (trykk rød knapp for å starte
opptak, les inn kommentar, trykk stopp). Fortsett videre til neste bilde til du har gått
gjennom alle bildene på samme måte.
Du kan også velge å legge til musikk, og du kan ha musikk samtidig med
kommentarlesing (da må musikken ikke være for høy naturligvis – anbefaler også kun
instrumental). Du velger musikk med Select Music og volum reguleres med glidebryter
(low-high).
Save Project lagrer du fila med (husk at du også kan lagre underveis slik at du plutselig
ikke mister mye arbeid ved en feiltakelse). Du får velge hva slags datafil du ønsker å
lagre presentasjonen som – høyest kvalitet er ”Save your story for playback on your
computer”, men den tar samtidig størst plass. Dersom du skal ha photostory inn i LMS
anbefaler vi at du først laster den opp via YouTube og så bruker ”embed”-kode for å få
den inn i LMS eller på blogg (da bruker du ikke av lagringskapasiteten der).
Programmet er enkelt i bruk, det vanskelige er sannsynligvis å finne gode bilder (husk
opphavsrett på bilder og evt musikk). En annen utfordring er innlesing av kommentar
(voiceover) – man må gjerne trene på å få det korrekt.
Vi har to andre artikler som kan være aktuelle i forhold til photostory;
•
•

tips til hvordan man lager en god skjermbildevideo (screenr) som også har tips til
hvordan man lager en god presentasjon
tips til hva slags tema du kan lage presentasjoner av i f.eks photostory (se sist i
denne artikkelen)

Du finner en skjermbildevideo om photostory hos norskboka.no 2
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http://tiny.cc/photostory839
http://norskboka.no/photostory/photostory.html
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Tips til tema for photostory, moviemaker o.l.
Hva kan man kan bruke photostory, moviemaker, screenr og tilsvarende til?
Framgangsmåten er litt ulik avhengig av hvilket program man bruker. Photostory 3 kan
du laste ned gratis, moviemaker 4 ligger integrert i windows (du kan også laste ned) og
screenr 5 tar video av skjermbilder (betyr at innholdet du skal bruke må være digitalisert
i forkant). Kanskje dette kan være en avveksling fra powerpoint-presentasjoner?
Bruker du skjermbildevideo kan det være en ide å sjekke ut tipsene i innlegget om
screenr. Et tips til; for å finne bilder man kan bruke (OBS: tenk opphavsrett!) og som
samtidig passer inn i fargevalget kan du prøve å finne dem via Multicolr Search Lab 6
eller du kan jo la elevene ta bilder selv med digitalt kamera eller mobilen.
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Utflukter. Ta bilde under utflukt, importer dem til photostory el lign, la elevene
ordne dem i sekvenser, lag et storyboard som følger bildene. Når presentasjonen
er ferdig kan man vise den for andre (foreldremøte?). På slutten av året kan man
brenne ut presentasjonene man har laget på CD slik at man har både minner og
dokumentasjon på hva man har gjort.
Introduksjon til skolen. La elevene ta bilder av mennesker og plasser rundt
skolen. Lag storyboard og legg til tekst/tale/musikk. Brenn ut på CD og gi til nye
elever (og kanskje som “velkommen i 1.klasse”?)
Bokanmeldelse. Lag bokanmeldelser for biblioteket i photostory el lign.
Fonetikk. Lag bilder av bokstaver, diftonger og evt andre lyder. La elevene lese
inn lyden. Tips: ta opp lyd gjennom LMS – du kan også bruke lydopptaker til å
dokumentere elevenes progresjon når det gjelder lesing på de laveste
klassetrinnene og også bruke lydopptaker for å levere muntlig leksebesvarelse.
Idiomer og ordtak. Illustrer at det er forskjell på ordenes betydning og meningen
man uttrykker (eks at “slippe katta ut av sekken” ikke handler om katter, “ikke
lære høna å verpe” ikke handler om høns, “som en elefant i glasshus” osv). Dette
er selvfølgelig nyttig for alle å forstå, men ut fra egen erfaring kan jeg si at de
med fremmedspråklig bakgrunn har spesielt behov for slike forklaringer…som et
omvendt eksempel; hvor mange av dere tar umiddelbart meningen med det
engelske uttrykket “I have a monkey on my back”?
Ulike typer oppgaver. Lag presentasjoner av alfabetet, tall, dager i uka, måneder i
året. La elevene sette i rekkefølge før man lager ferdig den digitale
presentasjonen.
Intervju. Foresatte, andre i lokalsamfunnet, søsken, lærere – verbale
lokalhistorieprosjekter illustrert med bilder?
Eksperimenter. Dokumenter prosesser og resultater – bruk evt mobil til å ta
videoopptak. Dette kan også lastes opp via f.eks YouTube og så bruke “embed”kode for å legge filmen inn i LMS.
Året i bilder. Dokumenter hvordan ting endrer seg gjennom året – og lag en
presentasjon på slutten av året, velg om man skal stå samme sted eller om man
skal ta bilder forskjellige steder.
Språk. Lag en historie om et eller annet (elev x går til skolen og slik var
skoledagen….) og la elevene skrive inn/lese inn tekst på et annet språk, f.eks
engelsk.
Lage korte sammendrag av en tekst/periode/diskusjon/etc.
Illustrere/tolke/adaptere dikt/korttekster
Presentere et sted/en person/et land/en folkegruppe/etc.
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http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/PhotoStory/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx
5
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx
6
http://labs.ideeinc.com/multicolr/
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