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En animationsworkshop brukar vara mycket populär 
bland eleverna, då de genom en varierad dag, med 
mycket fantasi och kreativt uttryck får utvecklas i grupp 
och tillverka något som de kan vara stolta över att ha ska-
pat tillsammans. Det går utmärkt att använda animation i 
den ordinarie undervisningen och skolarbetet. 

Animation
Att animera innebär att få något att verka levande genom 
att lura ögat. En film består av flera stillbilder som visas 
i en snabb följd (15-25 bilder/sekund). Ögat hinner inte 
uppfatta stillbilderna, utan upplever dem som rörliga.

Det finns flera olika animationstekniker, till exempel 2D, 3D, 
ler- och dockanimation samt cut out-animation. Just cut-
out är den animationen ni kommer att få prova på under 
workshopdagen. Det är den enklaste formen av animation 
och består av utklippta bilder eller foton som flyttas steg-
vis, så att det i slutändan ser ut som att objektet rör sig.

Workshopdagen

Dagen börjar med en kort presentation och genomgång. 

Eleverna skapar sedan en enkel historia med lika många 
figurer (karaktärer) som i gruppen samt tre olika bak-
grunder (scener). Eleverna ritar, färglägger och klipper ut 
varsin figur. Tillsammans gör gruppen bakgrunderna.

Kring lunch är gruppen redo för att animera. Vid anima-
tionen roteras arbetspositionerna ungefär var 20-30:e 
bild. På det sättet får varje gruppmedlem pröva på alla 
moment lika mycket.

Vid slutet av dagen får eleverna möjlighet att se alla 
gruppers filmer. 

Efter dagens slut adderar workshopledaren ljud 
och musik och ser till att läraren får de 
färdiga filmerna.

Om workshopen
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Förberedelser

Läraren ska innan workshopen dela in klassen i välfung-
erande grupper, med 3-4 elever i varje grupp. Max antal 
elever för en workshop är 15 stycken.

För att dagen ska gå så smidigt som möjligt behöver 
dessa saker finnas på plats:

• Eluttag till alla stationer (3-4 uttag behövs vid         
    varje station till kamera, dator och ljus).
• A4 papper i olika färger 
• A3 papper i vitt och olika färger
• Saxar
• Blyertspennor
• Sudd
• Kritor/ tuschpennor eller vattenfärg (beroende på 
    vad läraren anser att eleverna kan hantera)

Viktigt att tänka på.
Läraren ska vara med under hela workshopen! 
Det är läraren som ansvarar för ordningen i klassrummet, 
samt håller uppsikt på eleverna då det är dyr teknik som 
används.
 

Förberedelse 


