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Filma mot green screen 
Green Screen ger oss möjligheten att ersätta en bakgrund med en annan. Detta 

används till exempel för att skapa specialeffekter i film eller när man presenterar 

vädret på TV. Den gröna färgen identifieras i Green Screen- programmet/appen och 

raderar all “Green Screen färg” så den kan ersättas med önskad bild eller film! 

Du behöver inte investera i dyra tyger eller ställning för att hänga upp tyget, utan gör det 

enkelt! En torkställning med ett grönt tyg, häfta upp tyget direkt på väggen eller varför inte 

måla en vägg i grönt.  

Du behöver: 

- En iPad  

- App, exempelvis Greenscreen by Do Inc  

- Någonting grönt (tyg, papper, kartong, låda, vägg)  

- En bakgrundsfilm eller bakgrundsbild  

- En greenscreen-film eller greenscreen-bild 

 

Att tänka på: 

 Ljuset är viktigt! Tänk på att ju bättre ljus desto bättre blir resultatet. Skuggor på den 
gröna barkunden gör att färgen blir svårare att klippa bort. Försök utnyttja ljus från 
fönster och har du tillgång till extra lampor som kan lysa mot tyget så använd dem.  
 

 Stå en bit ifrån tyget, bakgrunden. För att undvika skuggor stå en bit från tyget när 
du agerar.  

Appar: 

 

 

Green Screen By Do Ink 

 

iPad kameran 

 

iMovie 

 

iPad bilder 
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Uppgift: ”Fejk news” 
Ni ska i grupper om två skapa en nyhetsrapportering om en övernaturlig händelse. 

Två scener med green screen klipps ihop till en. En scen i nyhetsstudio med 

nyhetsuppläsare och ett inslag med en händelse som uppläsaren rapportera om. 

1. Kom på en idé till nyheten. Är den en superhjälte som dykt upp? Någon som kan gå 

på vatten eller kan flyga? Dubblettsera sig själv? En jätte som invaderar staden? 

Någon som krymt till en pyssling? 

 

2. Skriv ett pratmaus för nyhetsuppläsare och gör upp en handling för själva inslaget. 

 

3. Välj en bakgrund för nyhetesstudion ifrån bilder-appen.  Då är det enklare att 

placera nyhetsuppläsaren rätt i bild framför green screen. Välj även en bakgrund till 

själva inslaget. Det kan vara en stillbild du hittat på webben. 

 

4. Filma både nyhetsscenen och inslaget framför green screen med den vanliga iPad-
kameran.  
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Green Screen By Do Ink:  

 

1. Lägg in din bakgrund (stillbild eller film) i spåret längs ner.   

 

2. Lägg din green screenfilm i spåret i mitten. Du kan färgjustera tonen som ska tas 

bort under färgcirkeln. 

 

3. Trimma videon ifall det behövs. Trimma gör man genom att trycka på videoklippet 

som man vill trimma.  

 

4. Du kan flytta runt, beskära och anpassa dina klipp till varandra genom att markera 

klippet i spåret och sedan använda två fingrar för att knipa och ett finger för at 

flytta runt motivet i bilden.   

 

5. I det översta spåret kan du lägga in dekorelement, gif:ar eller text.  

 

6. När du är nöjd, tryck på Export video och vänta på att 

videon ska exportera därefter tryck på Save to the 
Camera Roll.   
 

7. Upprepa samma procedur med inslaget. 
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iMovie: 

 

1. Lägg först in filmen med nyhetsuppläsaren. Ställ uppspelningshuvudet där du vill 

lägga in ditt inslag. 

 

2. Välj videon med inslaget och klicka på de tre 

prickarna. Välj att lägga till som Bild-i-bild. 
 

3. Flytta och lägg inslagsvideon där du vill ha den. 

Klart! Enjoy!  


