
Fortsätt animera!
Tidsåtgång: 1 halvdag och 1 heldag samt eget arbete i klassen (ev plus fortbildning för 
skolans pedagoger 2,5 tim)
Ålder: passar för åk 4 – 9 (klasser som tidigare provat på animation)
Antal elever: helklass (ca 25)
Pris: ink fortbildning för skolans pedagoger 24 000kr, ex fortbildning 20 000kr 

Påbyggnad för klasser som redan provat på att animera och vill fördjupa sina kunskaper 
och fortsätta att använda animation som ett verktyg för berättande och kommunikation.
Istället för att animation ska vara ”en rolig grej” man provar på en gång, kan skolorna 
genom detta koncept ta tillvara det eleverna och pedagogerna lärt sig och bygga vidare 
på den kunskapen.
Genom att välja ett tema, tex arbeta med en bok man läst i klassen eller en tidsepok inom 
historien, kan animationen användas som en redovisnings-, fördjupnings- och lärande- 
metod. 
Förberedelse: 
Vi kommer tillsammans med ansvarig lärare fram till tema för flmerna. Om temat tex ska 
vara en bok man läst, hur ska den göras till flm? Ska eleverna välja en scen ur boken, 
göra ett alternativt slut eller en fristående berättelse baserat på bokens karaktärer? 
Läraren delar in klassen i grupper, ca 3-5 st i varje grupp, max 7 grupper per klass. 
Här kan man med fördel välja till en praktisk fortbildning för skolans pedagoger på 
2,5 tim, där vi lär ut hur apparna fungerar och hur animation kan användas.

Dag1 (ca 8.30 – 10):
Manus och storyboard. Vi går igenom hur man skriver ett 
manus till animerad flm. Varje grupp skriver ett kort synopsis 
som sedan överförs till storyboard med bild och text.

Förberedelse i klassrum innan dag 2:
Grupperna gör färdigt sina storyboards och skickar dem på 
mail till oss så vi kan ha en kommunikation om berättelserna 
och bilderna. Sen tillverkar eleverna alla fgurer och 
bakgrunder de behöver till sina flmer. Till stöd har de här sin 
tidigare kunskap samt material vi ger ut till lärarna.

Dag 2 (ca 8.30 – 14)
- Animation
-Ljudläggning 
-Filmvisning och utvärdering

Teknik och material:
- Skolan står för laddade ipads med apparna Stop Motion Studio och iMovie nerladdade, 
en ipad till varje grupp.
- Skolan står för material; färgat papper, häftmassa, tuchpennor eller lera.
- Vi tar med stativ och ipadhållare.

Kontakt: Mia Hulterstam 0736-379920                  dancinganimation@yahoo.se


