
 1 

 

Lag din egen digitale fortelling 

Fra dette nettstedet kan du laste ned materiale som du kan bruke til å 
lage din egen digitale fortelling (en minifilm på maks 5 minutter) om Josef 
Grabowski. For å gjøre det trenger du verktøyet Windows Movie Maker 
eller tilsvarende filmredigeringsprogram. Et alternativ for Linux-brukere er 
OpenShot Video Editor.  

- Slik finner du Windows Movie Maker 
- Slik kommer du i gang 
- Slik bruker du materiale fra nettressursen 
- Slik bruker du Windows Movie Maker 
- Vis fram fortellingen din! 

Finn mer informasjon og inspirasjon hos Jazzmontør www.jazzmontor.no 

En rekke eksempler på digitale fortellinger finnes også på nettstedet 
www.digitaltfortalt.no 

Slik finner du Windows Movie Maker 

1. Trykk på Start nederst i venstre hjørne. Velg Programmer og se om 
det dukker opp på menyen der.  

2. Hvis du ikke finne programmet under Start-menyen, velg Tilbehør 
og se om det finnes på menyen der. Finner du det fortsatt ikke kan 
det være det ligger under Spill.  

3. Om du etter disse forsøkene fremdeles ikke har funnet programmet, 
går du tilbake til Start, velger Søk, deretter Etter filer og mapper. 
Klikk på Alle filer og mapper, skriv inn ”movie maker, velg maskinen 
din som søkeområde, og start søket ditt. 

Slik kommer du i gang 

1. Bruk tid på å gjøre deg kjent med kildene som finnes på 
nettstedet. Du kan bruke tidslinjen for å se hvordan hendelsene i 
Grabowskis liv forholder seg til hendelser på nasjonalt og 
internasjonalt plan. Bruk også litteratur om emnet. På 
Falstadsenterets blogg www.josefgrabowski.blogspot.com finnes 
en liste over anbefalte bøker.  

2. Finn ut hva du ønsker å fortelle: hva er hovedideen din? Hvordan 
vil du avgrense og vinkle din historie?  

http://www.jazzmontor.no/�
http://www.digitaltfortalt.no/�
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3. Jobb deretter fram et godt manus. Et manus til en digital 
fortelling på 5 minutter skal være på maks 400 ord. Tenk over 
hvordan du best kan organisere teksten, med innledning, 
hoveddel og avslutning. Dersom teksten skal leses inn som voice 
over er det lurt å holde et muntlig språk i manus. 

4. Allerede mens du arbeider fram manuset kan du planlegge hvilke 
bilder, lydeffekter eller andre elementer som kan brukes sammen 
med tekst eller tale for å gjøre fortellingen din levende. Fra 
denne nettressursen kan du laste ned bilder av originalkilder 
(fotografier og dokumenter, og enkelte lydklipp). Du kan også 
supplere med andre bilder, musikk og effekter, Men husk at 
veldig mye av det du finner på nett er rettighetsbelagt. Søker du 
på internett kan du se etter CC-lisensiert materiale (Creative 
Commons). Materiale som er lagt ut under CC-lisens, er det ok å 
bruke til ikke-kommersielle formål. Les mer om dette under ”Vis 
fram fortellingen din!” 

5. Hold orden i sysakene! Når du skal sette i gang med å produsere 
den digitale fortellingen er det viktig at filene du skal bruke er 
ordnet i en ryddig mappestruktur på pc’en.. Opprett en egen 
prosjektmappe på skrivebordet, og legg bilder, lyd, tekst osv. i 
hver sine undermapper. 

Slik bruker du materiale fra nettressursen 

1. Ved å navigere rundt i nettressursen, kan du studere originalkilder 
som vitner om Josef Grabowskis historie. Hver kilde finnes som en 
bildefil, som du kan laste ned til maskinen din og bruke i den 
digitale fortellingen. Alle kildene som finnes på nettressursen kan 
fritt brukes til ikke-kommersielle formål. 

2. Ikke alle kildene er like lette å tyde i sin originale form. Gammel 
håndskrift og fremmede språk kan by på problemer. Derfor finnes 
det ved siden av originalkilden også avskrifter og oversettelser. 

3. Materialet som finnes på denne nettressursen er hentet fra en rekke 
ulike arkiv. Når du velger å bruke en kilde, er det viktig at du 
refererer til det arkivet hvor originalen befinner seg. I nettressursen 
finner du kildereferanse under bildet av originalen. Les mer om 
hvordan du refererer under ”Vis fram fortellingen din!”. 

Slik bruker du Windows Movie Maker 

1. Åpne Windows Movie Maker og velg Nytt prosjekt fra Fil-menyen. Gi 
prosjektet et navn og lagre det på maskinen din.  

2. Last opp filene du skal bruke: klikk på Importer medier og hent opp 
filene fra maskinen din.  

3. Les inn eller last opp lyd: Lydspor kan lastes opp på samme måte 
som bildene. Voice over kan også leses direkte inn i Movie Maker 
dersom du har en mikrofon å kople til pc’en. Velg da Lydkommentar 
til tidslinje under Verktøy-menyen. Det enkleste for mange er 
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kanskje likevel å gjøre opptaket med annet utstyr (for eksempel en 
mp3-spiller med opptaksfunksjon). 

4. Når du har importert materialet du skal bruke til prosjektfilen på 
Movie Maker er du klar for å sette sammen den digitale fortellingen 
din. Husk å lagre ofte underveis! 

5. Den digitale fortellingen komponeres ved å dra filene fra samlingen 
din i øverste felt av vinduet, til tidslinjen under. Start med å legge 
inn lydsporet med voice over i feltet Lyd/musikk. Deretter legger du 
bilder i feltet Video. 

6. Rediger: Juster rekkefølge og lengde på bildene for å tilpasse 
lydsporet. Velg effekter og overganger fra Verktøy-menyen, og legg 
til zoom-funksjoner, panorering, glidende overganger osv, som du 
ønsker. Prøv deg fram – her er det mange muligheter!  

7. Legg til tekst: velg titler og rulletekster fra Verktøy-menyen, for å 
legge til filmtittel, eventuelle tekster underveis og rulletekst. I 
rulleteksten bør det komme fram hvor du har hentet kildene fra. Les 
mer om dette under ”Vis fram fortellingen din”. 

8. Bruk avspillingsfunksjonen til høyre i vinduet underveis i arbeidet. 
Når du er fornøyd med fortellingen din lagrer du prosjektet en siste 
gang, før du velger Publiser film på Fil-menyen. Herfra kan du lagre 
fortellingen din som filmfil på datamaskinen. 

Vis fram fortellingen din! 

- Halve moroa med å lage en digital fortelling er jo å få lov til å vise 
den fram for andre. Organiser framvisning for medelever, familie, 
venner, eller legg produktet ut på internett. Send også gjerne 
fortellingen din til Falstadsenteret, som kan legge den ut på bloggen 
www.josefgrabowski.blogspot.com  
 

- Når produkter skal offentliggjøres på nett er det svært viktig at du 
er nøye både med kildereferanser og rettighetsklarering. Lag alltid 
et punkt med Kilder hentet fra… i rulleteksten. Dersom du har brukt 
bilder eller annet materiale som kan være rettighetsbelagt (dvs som 
andre har rettigheter til og som ikke er gjort tilgjengelig under 
lisensen CC - Creative Commons) kan du ikke uten videre legge 
produktet ut på nett. Dette gjelder for eksempel musikkutgivelser. 
Det enkleste er om du konsekvent bruker materiale som er fritt 
tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk. Kildene i nettressursen kan 
fritt brukes til dette formålet. Du kan dessuten søke etter annet CC-
lisensiert materiale på nett. Se f.eks. www.creativecommons.no 

http://www.josefgrabowski.blogspot.com/�
http://www.creativecommons.no/�

