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Animasjon

  Christine Krohg Plur

- fortelling med bilder

Skolen bør være et sted der barn og unge utvikler 
kunnskap og ferdigheter som gir dem mulighet til 
å delta bevisst i visuell kommunikasjon. Den for-
rige regjeringen ønsket å styrke kunstfagene i den 
offentlige skolen og gav kommunene midler til in-
nføring av “kulturskoletime”; et gratis tilbud gjen-
nom kulturskolen til elever i grunnskolen. Dette til-
budet er dessverre falt bort med regjeringsskiftet. 
Oppegård kulturskole har kurs i animasjon og film 
som eget fag i tillegg til kurs i visuelle kunstfag.  I 
perioden 2011 - 2014 har vi også hatt prosjekter 
inn i grunnskolen, sist gjennom “kulturskoletimen”.

Mennesket lære gjennom sansene. Fra det øyeblikket vi er født be-
gynner vi å sanse omgivelsene og lærer etter hvert å tolke det vi 
ser, hører, lukter, smaker og føler. Vi lærer gjennom erfaring og 
våre erfaringer skapes i vekselvirkning mellom oss selv, naturen 
og omgivelsene. Omgivelsene våre er i dag sterkt preget av bilder, 
film og animasjon. Kommersielle digitale spill og filmer preger 
språket og hverdagen til mange unge. Gjennom opplæring i skap-
ing av animasjon og film får elevene mulighet til å benytte dette 
mediet som et uttrykksmiddel for egne ideer, tanker og refleks-
joner. Elevenes arbeider gjenspeiler det de er opptatt av og for at de 
ikke bare skal kopiere spillene og filmene de benytter i hverdagen, 
trenger de veiledning og oppgaver som utvikler evnen til å skape 
egne historier. 

Animasjon i kulturskolen
Elevene i animasjon på Oppegård kulturskole arbeider hovedsake-
lig med Stop Motion animasjon i to- og tredimensjonale teknikker 
som:
• Cut-out: figurer klippet i kartong 
• Flash-animasjon: digital animasjon
• Objektanimasjon: animasjon av gjenstander
• Pixillasjon: animasjon av mennesker
• Tegnet animasjon
• Tredimensjonale figurer som elevene lager selv

Stop Motion vil si at man flytter og fotograferer gjenstander bilde 
for bilde for å skape en illusjon av bevegelse og liv. Man kan bruke 
fotoapparat på stativ, webkamera eller annet kamera koblet til data-
maskinen der bildene blir tatt gjennom et Stop Motion program.  

I arbeidet med animasjon går vi gjennom hele prosessen fra idé 
til visning; med synopsis og manusutvikling, historiefortelling 
med bilder, storyboard, filming, lydsetting og redigering. Elevene 
tegner, maler, bygger, former, og finner gjenstander de trenger til 
filmene sine. 

Eksemplene i teksten tar utgangspunkt i prosjekter og oppgaver 
som er gitt til elever fra åtte til ti år som møter animasjon som fag 
for første gang. Øvelsene egner seg for alle som er interessert i å 
lære om Stop Motion animasjon, uavhengig av alder. 

Første utprøving
For at elevene skal få en opplevelse av hvor mange bilder som må 
til for å lage en film med god flyt starter vi med animasjon av sko, 
for så å gå over til gjenstander i rommet og elevenes selv, altså 
objektanimasjon og pixillasjon. Vi bruker 12 bilder per sekund, 
ikke 24 som er vanlig for profesjonell animasjonsfilm. 12 bilder 
per sekund holder for ønsket kvalitet.

Til objektanimasjon og pixillasjon er det viktig å bruke et stødig 
kamerastativ og det er lurt å teipe stativet godt til gulvet så det ikke 
beveger seg mellom bildene. Det er fort gjort å snuble i stativet når 
elevene fyker frem og tilbake mellom flytting av sko og bildet som 

>>

Stillbilde fra pixillasjon, “Løvene og rådyrene”, laget av de yngste 
elevene i Visuelle kunsfag ved Oppegård kultuskole. Se filmen her

Stillbilde fra objektanimasjon med sko og cut-out fra 
Kulturskoletimen på Vassbonn skole. Se filmen her

http://youtu.be/8v9DZmXZ8Hs
http://youtu.be/pleLdKinvm0
http://youtu.be/G4GHUZKsbaE
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erende for elevene å få se hva de har laget. Samtidig får de anledn-
ing til å justere hastighet på flyttingen av figurene når de får se hvor 
fort det går og  elevene får erfart at flere timers arbeid blir til noen 
sekunder med film.

Når opptakene er gjort er det tid for klipping og når alle feil er 
fjernet settes scenene sammen enten i iMovie eller Moviemaker 
alt ettersom det er mac eller pc som blir brukt. Når filmen er ferdig 
øver elevene inn replikkene og leser dem mens de ser på filmen. 
Elevene finner selv kontentum og bakgrunnslyder eller musikk 
uten copyright som legges på. Av og til lager de lydene selv hvis 
vi mangler noe i lydbiblioteket Det siste som gjenstår er å legge 
inn tittel, rulletekst og eksportere filmen slik at den kan brennes på 
DVD eller lastes opp på nett.

På kulturskolen har vi hatt spennende samarbeidsprosjekter med 
elever fra andre fag, der musikkelever har komponert bakgrunns-
musikk og elever fra Skapende skriving har skrevet tekster som 
vi har laget film til. Et eksempel på et slikt samarbeid er filmen 
”Ninja Hare og Tidsskoene”. Kulturskolens visuelle kunstfag og 
animasjonsgrupper har også et samarbeid med Oppegård bibliotek 
i forbindelse med Litteraturuken hver høst der elevene har laget 
gjenstander og filmer av kasserte bøker.

Christine Krohg Plur har en master i formgiving, kunst og hånd-
verk. Hun arbeider som billedkunstner og har siden  2011 un-
dervist i Visuelle kunstfag og Animasjon og film ved Oppegård 
kulturskole. 

Stillbilde fra
”Jakke”.
Objektanimasjon.
Se filmen her

Stillbilde fra direkte-
animasjon (tegnet anima-
sjon). Se filmen her

skal tas. Elevene har ansvar for hvert sitt par sko og skoene flyttes 
cirka 5 cm per bilde, før de går ut av bildet og fotoet blir tatt. Når 
bildene er i maskinen merkes mappen de ligger i med et navn som 
er lett å finne igjen senere. Neste steg er avhengig av hva slags 
maskin du har. På neste side finner du noen tips til programvare for 
pc og for mac. Til pc kan man bruke gratis programvare som lastes 
ned fra internett, eller kjøpe mer avanserte programmer hvis man 
ønsker det. Hvis du bruker Moviemaker kan du laste alle bildene 
rett inn i programmet, men husk å sette opp hastigheten på visning 
av bildene høyest mulig, det gjør du via verktøylinjen og “alter-
nativer”.

Historien - hvordan starter vi?
Når en gruppe elever skal lage en film med cut-out for første gang, 
får de i oppgave å utforme et dyr, menneske eller fantasivesen. Det 
skal være deres eget, ikke kopiert fra filmer eller spill de kjenner 
til. Elevene tegner skisser av figurene, de arbeider med karakterut-
vikling og skriver ned noe om figurens temperament, hva den liker, 
misliker og annet. Istedenfor å starte med en ferdig historie, tar de 
utgangspunkt i sine egne figurer og dikter en historie sammen. Ved 
å gjøre det på denne måten får elevene trening i å utvikle ideer på 
egenhånd og dette fører til at ingen historier blir like. Elevene får 
en kort innføring i historiefortelling og spenningskurver. Historien 
skrives og det skal være en begynnelse, et midtparti og en slutt. Når 
historien er klar skrives replikkene ned. 

Etter dette ser vi nærmere på hvor mange forskjellige sceneskift 
det er i filmen og lager bakgrunner. Så er det er klart for opptak. 
Dette er den mest krevende delen der tålmodigheten blir satt på 
prøve. Opptakene spilles av underveis i prosessen og det er inspir-

Stillbilde fra filmen “Ninja 
Hare og Tidsskoene”. Filmen 
er et samarbeidsprosjekt mel-
lom musikkelever, elever fra 
Animasjon og fra Skapende 
skriving ved Oppegård kul-
turskole. Se filmen her

http://youtu.be/pleLdKinvm0
http://youtu.be/KDMlkWs9UcY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKDMlkWs9UcY%26index%3D7%26list%3DPLgeF9VQ7QILadDyQiOyXqd64sNfVn-FnN
http://youtu.be/u6qDOshggJ0
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Stillbilde fra “Den store 
andungen”. En film laget i 
samarbeid med Oppegård 
bibliotek. Se filmen her

Gratisprogrammer til pc:
• Windows Moviemaker (ikke Live) til bilder og film: http://

windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker
• Animator DV Simple+  til opptak av Stop Motion animasjon 

via web kamera eller annet kamera som er koblet til pc: http://
animatordv.com/download_free.php (husk å kopiere Serial 
Number/tallnøkkelen som kommer opp på første side før du 
starter nedlastingen. 

Programmer til mac:
• iMovie er nå standard på mac
• iStopMotion er et veldig godt program, men koster litt. Det 

kan lastes ned som app til mac: http://boinx.com/istopmotion/
mac/

• iStopMotion til iPad: https://itunes.apple.com/us/app/istop-
motion-for-ipad/id484019696?mt=8. Til iPad kan det lastes 
ned en gratis kamera app fra App Store: iStopMotion Remote 
Camera

Stillbilde fra flashanimasjon 
(ren dataanimasjon). 
Se filmen her

Stillbilde fra filmen “Fugler” 
laget av tredjeklassinger 
ved Sofiemyr skole. Cut Out 
animasjon. Elevene animerer 
for første gang. Se filmen her

http://youtu.be/g1bazV8kAyk
http://youtu.be/I736-aFyuvY
http://youtu.be/OwTouDNtpVQ

