
Produktion af fortællinger som e-bøger på iPad 

Beskrivelse: 
Med iPad har vi fået et værktøj, som på nem vis kan generere både tegning, foto, film, lyd og 
tekst. Produktion af e-bøger kan forene alle disse teknikker til et samlet dynamisk udtryk med 
særlig frie rammer og uendelige mange muligheder. I denne workshop præsenteres eleverne for 
de forskellige medietyper, hvor de også lærer at forene dem til en samlet historie. 
I projektet vil eleverne genskabe deres egen fortælling om ”Rødhætte”, som har et stærkt udtryk 
og med sin genkendelighed appellerer til mange. Eleverne lærer at forholde sig til den 
eksisterende historie samtidigt med at de får lov på en legende måde at skabe deres egen 
unikke udtryk. For produktionen vil vi benytte Book Creator app, som er ganske nemt at 
håndtere, men samtidigt byder på mange udfoldelsesmuligheder.  
I mindre grupper vil eleverne selv fremstille karakter, scenografi og lyd og på den måde 
producere hele fortællingen som e-bog. Hver gruppe laver deres egen bog. 

Forløb: 
Vi taler først om historien om Rødhætte, hvorefter eleverne tegner og klipper historiens karakter 
og scenografi. Elever og underviser får en introduktion til Book Creator app. Efterfølgende skal 
alle sider i bogen produceres med foto af tegningerne og optagelser af elevernes stemmer. Når 
vi har lavet layout af bogen, kigger vi på alle produktioner.


Formål: 
Produktionen af e-bøger forener alle iPad’ens mulige medieteknikker, hvilket gør den særlig 
interessant som multimodal fortællingsværktøj. Eleverne lærer de mangfoldige teknikker at 
kende og får lov at udfolde sig med deres kreative potentiale. De gennemgår en spændende og 
dynamisk gruppearbejdsproces, hvilket styrker både den enkelte og gruppen tilsammen. 
Produktion af e-bøger danner således en platform, hvorpå ideer kan udvikles og 
hverdagshistorier kan finde en form, hvor både voksne og børn indgår i en skabende relation. 
Med denne aktivitet tilstreber vi at inspirere både underviser og elever til forskellige kreative 
udtryksformer - deriblandt digitale. Processen kan opdeles i før - under - efter; eller konkret: 
læse/kende historien, produktion og sprogarbejde, perspektiver til fremtidige afleveringer i 
forskellige fag og emner. 

Alder: 
0.-2. klasse 

Hvor: 
På egen skole 

Antal: 
Hele klassen med en eller flere voksne (gerne den samme underviser for hele dagen), grupper 
på 3 - 4 elever 

Varighed: 
ca. 4-5 lektioner 

Forberedelse: 
Læse og kende historien om ”Rødhætte” eller en anden god historie eller tema, download af 
Book Creator app (kr. 45,-) på iPad, opladning af iPads 



Lokalekrav: 
Gode lysforhold, arbejds-gruppe-borde 

Materiale/teknik: 
Hvidt papir, A1-A2 ark i farver, tusser/farveblyanter, sakse, evt. div. materialer, evt. lim eller 
abesnot, 6-8 iPads (ca. 3-4 elever om én iPad) 

Underviser: 
Camil Hesse fra Leg med Medier, www.legmedmedier.dk, camil@legmedmedier.dk

http://www.legmedmedier.dk
mailto:camil@legmedmedier.dk
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