
Animation er en ny genre i folkeskolen, som går ud på, at børnene selv skal skabe små 
fortællinger. Det er en sjov måde for børn at eksperimentere med historiefortælling, 
da børnene selv er med til at ’omsætte’ deres ideer til små film. 

Der er ikke et rigtigt svar på historierne – for hvem siger, at en elefant skal være større end en 
frø? Med animation står historien stærkere frem, da fortællingen er i bevægelse og fanger øjet.

Teknikken er god til at aktivere børnene og få dem i flow i en kreativ samskabelsesproces.           
Animationsteknikken ’Cut-out - Stop Motion’ er rigtig god til målgruppen ca. 6-12 år, og børn i 
denne alder vil ofte kunne lave en film på ca. 1-2 min. på en skoledag med hjælp fra lærere og evt. 
kunstner. Filmene kunne måske også laves i makkerforløb mellem store børnehavebørn og skolebørn, 
hvor de store hjælper de små sammen med en lærer/pædagog/kunstner.

 

Et 4 timers forløb kunne se sådan ud:

15 min: lærer/pædagog introducerer og viser eksempler på animationsfilm. 
- Her er nogle eksempler: https://vimeo.com/user74295273

15 min: børnene udvælger i mindre grupper 3-4 ord i teksten og finder på en lille alternativ 
historie ud fra dem (lærer/pædagog går rundt og hjælper)

30 min: grupperne tegner storyboard, karakter- og elementdesign, fx en fisk, sky, figurer.

90 min: eleverne laver baggrunde, elementer og karakterer, fx en skov eller sol i farvet karton og 
klipper delene ud.

45 min: når elementer og baggrund er skabt, kan eleverne begynde at animere med Stop Motion appen.

15 min: når animationen er færdig, kan eleverne lægge lyd på.

30 min: ryd op og se hinandens film på iPads eller projector.
 

Råd til at lave storyboard:
Storyboard er kun en skitse til filmen - brug ikke for lang tid!
Klip et stykke A4 papir i 6 dele, så er det nemmere at overskue processen. Stykkerne kan flyttes 
rundt for at lege med rækkefølgen af historien. Tegn evt. pile for at vise elementernes retning.
Brug ikke farve! Forhold jer først til farve, når I arbejder med filmen i karton.

                          

Gode råd til at lave animation med børn:
At lave animation er en proces med mange lag, men når man har været igennem den én gang, er det 
lettere at gentage den. Det anbefales at lave én film på en workshop, frem for at dele processen 
op.
Hvis børnene bliver for hurtigt færdige, kan læreren opfordre dem til at prøve igen med samme 
elementer, hvor børnene tænker mere over, hvordan bevægelserne skal være, så man kan nå at forstå 
historiens forløb
En tommelfingerregel er, at filmen skal være ca. 1 min. lang, så der kommer mere ’fyld’ på.
 

  

Hvad er animation? 

STIKORD FRA 
STORYBOARD TIL 
LIVET I HAVET:

HAVET
FANGENSKAB
AT SYNKE
RÅB OM HJÆLP

1. En fisk er fanget i et bur 
under vandet. 

2. Flere bure dropper ned mod 
havbunden.

3. Fiskene begynder at råbe om hjælp.



Lav en animationsfilm ud fra de syv ‘Sange til Verden’  

1. Find 4 stikord fra den udvalgte sangtekst.

2. Skab en alternativ historie ud fra disse stikord, med 
   sangteksten i baghovedet.

3. Lav storyboards og tegninger.

4. Begynd at lave figur- og baggrundsdesign.

Udviklingsprocessen

FIGURDESIGN.

Figurdesignet skal være simpelt og 
let at animere/bevæge. Derfor er 
det netop godt at arbejde med 
karton, da karton er mere solidt. 

Simple former klippes ud og bliver 
sat sammen til f.eks et træ eller 
en person. 

BAGGRUNDDESIGN.

Til baggrunden bruges 
f.eks 2 A2 stykker 
karton. F.eks til 
himmel, jord, vand...

Det er ikke nødvendigt 
at beskære baggrunden, 
da kameraet gør arbej-
det for os. 

Hav altid kameraet tændt, og placer baggrund, figurer og 
elementer foran kamaraet for at se kompositionen. 
Prøv eventuelt at flytte rundt på elementerne for at afprøve 
forskellige kompositioner.



Klargørelse til Animation

-------------OPTAGELSE AF ANIMATION-----------------

- IPad

- App’en “Stop Motion”

- Gaffa eller malertape til at fastgøre IPad’en

---------MATERIALER TIL CUT-OUT ELEMENTER-----------

- Sakse  

- Farvet karton i A2 til baggrunde

- Farvet karton i A4 til figurklipning

- Læretyggegummi til at sætte figurerne sammen med

 

Man kan enten vælge at 

tape iPad’en fast til et 

bord eller en stol for 

at holde kameraet stille 

under hele processen.

Dette er den mest simple 

måde at få et fast og 

stabilt billede på. Sørg 

for, at iPad’en har god 

balance, og at kameraet 

er det eneste, der stik-

ker ud over bordet eller 

stolen. 

...Bare rolig. Det 

virker!

IPAD

læretygge-

gummiet  

påsættes på 

figurene som 

vist her.

På den måde 

kan eleverne 

nemt animere 

figurene.



Animationsregler

Introduktion

Når alle visuelle elementer er skabt, er eleverne klar til at 

animere. Men, først er det bedst, at de lige får et par basale 

regler på plads.  

Animationsprocessen

Variation i hastigheden på animation er en meget vigtig faktor for at 

skabe livlig bevægelse.

Måden man gør det på er ved at ændre på afstanden mellem billederne.

1.  HASTIGHED

Efter hver bevæglese skal der være en pause. 

Man glemmer tit at lave pauser. 

2.  PAUSER

Det er en god tommelfingerregel altid at gennemse sin animation, 

når man færdiggjort en del. Det sker ofte, at eleverne først 

afspiller filmen, når al animationen er skabt. Det resulterer i, 

at animationen bliver alt for hurtig, eller at der ikke bliver 

lavet nogle pauser mellem bevægelserne, fordi animationen ikke 

er blevet observeret nok. 

Test, test, test! 

3. TEST & FEEDBACK

Pauser er vigtige, fordi de giver seeren tid til at fordøje 

handlingerne.

Bevægelse BevægelsePause

^^ Hvor der er få billeder mellem figuren går det hurtigt, og hvor der er mange 

billeder går det langsomt ^^

Eksemplet her viser animationen af en figur, der hurtigt bevæger sig mod højre i 

et varieret tempo.

Hurtigt---------->>Langsomt



Totalbilleder og nærbilleder.

Er der brug for at vise nogle vigtige detaljer, som f.eks 
tornekrone i filmen, zoomes der ind på iPad’ens touchscreen.

-Nærbilleder er gode, hvis figurene er i dialog eller har en 
form for interaktion med hinanden.

-Totalbilleder er gode til at give et overblik over miljøet og 
give mere information på én gang.

Man kan altid variere med sit zoom. Prøv f.eks at skabe 
billeder der ligger et sted mellem at være totale og nære.  

Filmsprog

Totalbillede Nærbillede



Tidslinien

Gennemsigtighed

STOP-MOTION APP’EN

Tidslinien bruger man til at få et overblik over sin film.
Billederne man tager vil altid forekomme på tidslinien ud fra 
placeringen af den lilla firkant. 
Det er specielt vigtigt at gå tilbage i tidslinien, hvis man 
vil lave pauser eller optage lyd.

Hvis man rykker op på den viste knap, kan 
man se det sidste frame blandet med det 
nuværende billede på kameraet. På den 
måde kan man forstå, hvordan positionen 
af de animerede elementer passer ind i 
tiden/timingen. 

Det kan også være en god idé at bruge 
gennemsigtighed, hvis der er blevet 
rykket uhensigtsmæssigt på baggrunden 
eller kameraet.

For at laver pauser 
trykker man på det 
“omringede” billede.

FPS (frames per second) styrer 
hvor mange billeder, der bliver 
vist i sekundet. 
Højere “framerate” resulterer i 
glattere bevægelser, men kræver 
meget mere arbjedstid. Start evt. 
på 12, og hvis det går for hur-
tigt/langsomt, kan man altid prøve 
med andre framerates/hastigheder.Sådan-gemmer-man-sin-film

1. Tryk her, når filmen er 
klar til at blive gemt. 2. Et nyt “vindue” åbnes. Tryk her 

for at gemme eller oploade filen.

3. Tryk på dette ikon 
for at gemme videoen dér 
hvor normale billeder og 
film er gemt på iPad’en.

4. Vælg ‘HD - 1080p’ for 
højeste kvalitet, hvis 
dette er ønsket.



Lyden laves, når filmen er animeret færdig.

Find f.eks frem til en dialog og/eller 
baggrundslyde.
Afprøv lyden mens filmen spiller.
Der er en indbygget mikrofon i IPad og Smart-
phones.
Tryk på mikrofonikonet, når dialogen/lyden er 
opfundet. 

Den tæller ned - og så optager den.   
Efter endt indtaling trykkes Stop og Accept. 
Husk at acceptere, ellers gemmes lyden ikke.

...Der kan lægges lyd på hvert enkelt billede på 
filmstrimlen. Det vil sige, at man kan lave én lang 
lyd/musik, der strækker sig over hele filmen og lave korte 
effektlyde ved at trykke på billedet, hvor lyden skal være 
og optage derfra.

LYD

BRUG DIN STEMME 
SOM LYD!

Hvis man har lyst,
kan man lave lyd-
effekter med stemmen.

Man kan også bruge 
materialer til at 
lave gode lyde. Prøv 
f.eks at slå med 
fingrene på en bog 
for at skabe lyden af 
fodspor.



GALLERI

Eleverne har let ved selv at styre animationen, når de 

først er kommet i gang. De har mest brug for en voksen 

til at koordinere deres tid, da de gerne vil bruge så 

meget tid som muligt på hver en del af processen.

Selv unge mennesker kan have det sjovt med 

cutout-stopmotion. Her ser vi to hold om ét 

bord, hvilket også er en mulighed. 

Her er et eksempel på en mere kompleks 

komposition. Den ser spændende ud, men har 

resulteret i, at holdet her ikke har haft nok 

tid til den vigtigste del, animationen! 

Her er et godt eksempel på simple karakterer 

lavet af sammensatte trekanter og firkanter.


