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Viktig information

Läraren ansvarar för att alla texter och annat underlag som produc-
eras i klassrummet tas med till animationsworkshopen. Om en elev 
är sjuk får någon annan elev ansvara för att den frånvarande elev-
ens uppgifter genomförs på plats i studion. Vi ser gärna att ni skick-
ar in era arbetsdokument och ansvarig lärares kontaktuppgifter i 
örväg till: carolina@filmiskane.se så att filmpedagogerna år dem. 
Vi vill gärna ha er tillåtelse att använda oss av era era filmer på vår 
hemsida och i andra sammanhang. Om förhinder föreligger för att 
publicera filmerna, var god att meddela oss detta i förväg!

Detta kompendium är framtaget till Ystad Studios Visitor Center
men filmpedagoger kan även komma att använda det vid 
workshops som hålls i andra lokaler till exempel ett klassrum. 
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1. Inledning: Vad är animation?

Ordet animation kommer av latin och betyder levandegöra eller besjäla. Detta är en rätt träf-
fande beskrivning av vad man gör när man animerar: man ger liv åt döda föremål som till 
exempel dockor, lerklumpar, pappersfigurer eller pennstreck. Det hela bygger på att man sätter 
ihop fotografiska eller tecknade bilder i en följd efter varandra så att de när de spelas upp ser 
ut att röra sig. Tack vare ögats tröghet ser det ut som att föremålen eller bilderna rör sig efter-
som vi inte kan uppfatta själva bytet från en bild till en annan utan vi ser allting som en enda 
kontinuerlig sekvens.

Eftersom man till skillnad från vanlig film eller video tillverkar varje bild för sig är det en 
tidskrävande process som kräver stor noggrannhet och mycket tålamod. En animerad långfilm 
tar oftast flera år att producera och involverar ett stort antal personer som jobbar parallellt 
med olika delar av filmen.

Det finns olika typer av animation. Den mest kända är väl ”tecknad film” eller ”cellanimation” 
som den kallas på fackspråk. De klassiska Disney-filmerna som till exempel Snövit eller Kalle 
Anka är gjorda med hjälp av denna teknik som går ut på att man tecknar bilder som sedan 
färgläggs. Bilderna fotograferas sedan av en och en med hjälp av en filmkamera och när filmen 
spelas upp så blir teckningarna rörliga.

En annan mer modern variant är 3D-animationen som till exempel Shrek och Toy Story. 3D-
animation bygger på att man bygger upp tredimensionella objekt med hjälp av speciella 3D-
animeringsprogram. Dessa objekt existerar alltså bara som ettor och nollor i datorer, men med 
hjälp av dessa kan man skapa filmsekvenser som sedan kan visas på datorskärmar, TV eller 
bio. 

Den typ av animation som ni ska prova på heter Stop motion och bygger på att man foto-
graferar stillbilder av objekt istället för att filma dem. På följande sidor ska ni få se hur det hela 
fungerar:

Cellanimation = tecknad film Exempel på 3d-animation
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2. Stop motion - vår animationsteknik

a) Såhär går det till:

1. Efter att man tillverkat sina lerfigurer och pappersscenografin ställer man upp det hela
mot en fast bakgrund. Ljuset ställs in och man placerar kameran där man vill ha den. Fig-
urerna ställs ut i sceneriet eller utanför om man vill att de ska börja utanför bild och sedan
komma in i bild när filmen börjar.

2. En webbkamera kopplad till en dator räcker för att kunna animera. I datorn finns ett an-
imeringsprogram som kan ta stillbilder via kameran som sparas i datorn. Bilden från webbka-
meran syns på datorns skärm. Genom att tycka på mellanslag tar datorn en bild samtidigt som
det klickar till. Det kan vara en god idé att ta några bilder på scenen utan att röra något så att
man inte missar att se vad som händer precis i början sedan när filmen spelas upp. Känns det
för långt är det bara att klippa bort i efterhand.

Kameran kopplas till datorn och justeras så 
att bilden blir skarp och har rätt utsnitt.

Genom att trycka på mellanslag på tangent-
bordet kan man ta bilder med kameran.

Figurer placeras ut i scenografinBakgrunden i färgat papper sätts upp.
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3. Figurerna animeras genom att man tar en bild och sedan flyttar föremålen. När man ska
ta nästa bild gäller det att inga fingrar eller skuggor är med i bild, för då kommer det med på
filmen! Skulle det hända ändå är det faktiskt inte hela världen eftersom man i efterhand kan ta
bort bilder som blivit fel. Programmet är inställt på att 12 bilder blir en sekunds färdig film.

4. Man fortsätter att flytta och trycka om vartannat tills man är klar med animationen. Se-
dan trycker man på play och bilderna man tagit upp spelas upp i en följd så det ser ut som att
objekten rör sig av sig själva eftersom vi inte ser när animatörerna flyttar på dem (detta är ju
inte avfotograferat!).

Man fortsätter att flytta figurerna och klicka 
tills animationen är klar.

När alla bilder är tagna kan man spela upp 
animationen  på datorn.

Först flyttar man figurerna lite och sedan tar 
man bort handen.

Därefter tar man en bild. Det gäller att inga 
händer som flyttar kommer med!!!
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b) olika typer av Stop motion

Det går att göra olika typer av stop motion-animation i studion.  Material finns på plats för 
leranimation och cut-out, men man skulle även kunna göra dockanimation om eleverna kan ta 
med sig egna dockor:

Cut-Out animation: Bygger på att figurer 
och föremål klipps ut ur papper som pappers-
dockor med rörliga delar. Munnar och andra 
detaljer kan produceras i olika varianter så 
att man kan byta ut dessa för att få det att se 
ut som karaktärerna gör olika ansiktsuttryck. 
Tekniken är mycket enkel och lämplig för 
pedagogiskt arbete. 

Leranimation: Eller claymation som bygger 
på att man bygger figurer i lera som sedan 
kan omformas och flyttas när man animerar 
dem. Leranimation är förstå väldigt roligt 
eftersom lera är ett så formbart material, men 
samtidigt är det en rätt svår teknik eftersom 
det kan vara svårt att få figurerna att stå och 
leran blir mjuk och oformlig ju mer man rör 
på den. Det är också mycket svårt att göra 
saker som flyger i leranimation.

Dockanimation: Färdiga dockor som flyttas 
runt till exempel lego-gubbar eller egentill-
verkade figurer som kanske har ståltrådsskel-
ett i botten (se bild) så att de kan göra olika 
poser. Fördelen här är att figurerna blir 
stabila, men samtidigt kan de se stela ut, så 
det krävs mycket av animatören att göra så de 
ser levande ut. 
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3. Ett oväntat möte: Övergripande koncept och upplägg

Förberedelsetid i klassrummet: minimum 4 timmar

Tid i studion: 3 timmar

Ystad Studios Visitor Center erbjuder grupper till exempel skolklasser en möjlighet att göra 
egna korta animerade filmer från ax till limpa. Tanken är att eleverna själva ska komma på 
manus till egna filmer som de sedan i studion får hjälp att förverkliga. Just animation är 
tacksamt att arbeta med pedagogiskt eftersom man tränar både koncentrationsförmåga och 
samarbete samtidigt som den enkla tekniken tillåter att man snabbt kan få ett resultat som är 
både roligt och imponerande. Att göra animerade kortfilmer är inte så komplicerat som man 
kan tro! Dessutom finns professionella filmpedagoger på plats att lotsa dem genom besöket.

Er klass har i uppdrag att skapa fyra korta animerade filmer som sedan kan visas från en DVD 
eller läggas ut på internet. All animering sker i studion; här finns material i form av färgade 
papper, färgad modellera med mera. Observera alltså att ni inte behöver tillverka några figurer 
i förväg, det görs på plats! I studion finns också kameror och datorer som man använder för att 
animera och mikrofoner som gör att man kan spela in röster och ljud till filmerna. I datorerna 
finns även en ljudbank med diverse ljudeffekter och musik som man kan använda (mer om 
detta längre fram i texten). Men förberedelserna börjar redan i klassrummet. Detta är uppläg-
get:

Arbetsordning:

I klassrummet:

1. Gruppindelning
2. Manusskrivning
3. Planering av arbetsfördelning

I Ystad Studios:

4. Introduktion av filmpedagog(er)
5. Tillverkning av bakgrunder och figurer
6. Animering
7. Redigering och ljudläggning
8. Inspelning av dialog och berättarröst
9. Filmpremiär
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I klassrummet:

1. Gruppindelning: I klassrummet presenterar läraren uppgifterna för eleverna som sedan
delas in i fyra olika arbetsgrupper.

2. Manusskrivning: Varje grupp skriver sedan ett eget manus (det blir alltså fyra stycken sepa-
rata manus) utifrån de förutsättningar som finns beskrivna i kapitel 4a i detta kompendium.
Eleverna kan med fördel använda sig av de mallar till bildmanus som finns i detta kompen-
dium och som kan kopieras upp av läraren. Eleverna skissar också på hur deras figurer ska se
ut som de sedan ska tillverka vid besöket i studion.

3. Planering av arbetsfördelning: Eleverna blir också införstådda med att det kommer krävas
en hel del koncentration från deras sida under besöket och de kommer att få turas om vid de
olika uppgifterna som krävs när man animerar. Ett rullande schema för hur de ska turas om
utarbetas.

I Ystad Studios (eller om ni kommit överens om annan lokal):

4. Introduktion av filmpedagog(er): På plats i studion möts klassen av en eller två filmpedag-
oger som börjar med att undervisa gruppen översiktligt i animation och den teknik som finns
på plats i studion.

5. Tillverkning av bakgrunder och figurer: Därefter får de olika grupperna tillgång till varsitt
bord med en dator och animationsutrustning där de kommer att få sitta och jobba. De får
direkt sätta igång med att tillverka de figurer och bakgrunder som deras färdigskrivna manus
innehåller. Filmpedagogerna går runt och läser gruppernas manus för att ge feedback. OBSER-
VERA att figurerna inte får vara för små, för då kommer de vara svåra att animera. Varje figur
bör vara mellan 10 och 15 cm lång och ska kunna stå upp. Det är därför också viktigt att de
inte har för spinkiga ben, utan benen bör vara tjockare än själva kroppen och särskilt fötterna
bör vara bastanta. De olika kroppsdelarna ska också sitta ihop så att inte tex hår och annat
faller av när man animerar. Här är klassens ordinarie lärare till stor nytta då de kan hjälpa
elverna att göra stabila och bra figurer.
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6. Animering: När figurer, bakgrunder och rekvisita är färdiga kan gruppen börja animera.
Enligt det rullande schema som utarbetats tidigare kommer vissa i gruppen att få jobba med
själva animationen, medan andra tillverkar för- och eftertexter i papper. Eleverna behöver även
välja ut ljudeffekter och musik och man behöver öva på repliker om man ska lägga in dialog i
filmen på slutet.

7. Redigering och ljudläggning: När eleverna har animerat färdigt flyttas animationerna över
till ett videoredigeringsprogram där man börjar med att lägga de olika sekvenserna i rätt ordn-
ing. Sedan lägger man till den utvalda musiken och ljudeffekterna.

8. Inspelning av dialog och berättarröst: Alla eleverna hjälps åt att spela in eventuell dialog och
eller berättarröst. Ju mer man övat innan ju bättre blir inspelningen.

9. Filmpremiär: När filmerna är klara blir det premiär och vi tittar tillsammans på de färdiga
filmerna. Innan klassen åker hem får lärarna med sig en DVD med alla filmerna på.



4. Instruktioner/upplägg

a) Manus

Förutsättningar:

• Temat	för	manuset	ska	vara:	Ett	oväntat	möte.

• Ert	manus	ska	ha	två	eller	tre	huvudkaraktärer.

• Den	färdiga	animerade	filmen	ska	vara	mellan	30	sekunder	och	en	minut	lång

• Manuset	ska	vara	mellan	1	och	2	sidor,	skrivna	enligt	bildmanusmallen

• Bildmanuset	ska	visa	hur	figurer	och	bakgrunder	ser	ut	på	ett	ungefär

• I	bildmanuset	ska	all	text	i	för-	och	eftertexterna	finnas	nedskriven

• I	bildmanuset	ska	dialog	vara	angiven	och	även	vilka	ljudeffekter	och	musik	som
hörs	i	filmen.

Manus är en kortfattad beskrivning över vad som sker i filmen så att man vet vad man ska 
spela in när man börjar animera. I manus står även repliker om någon av karaktärerna säger 
något. Om karaktärerna flyttar sig till en ny plats eller tiden går så kallas det att det blir en ny 
scen. Till manuset gör man ett bildmanus där man ser hur scenerna är filmade, dvs. var karak-
tärerna är placerade i bild och vilken bildvinkel man har. Observera att bilderna i bildmanuset 
bara är skisser på hur den färdiga filmen kommer se ut. Man filmar alltså inte av bilderna i 
bildmanuset, utan använder dem bara till att jämföra med. 

Klassen ska innan de kommer till studion ha delats in i grupper om minst fyra elever i varje 
grupp. Varje grupp ska innan de kommer till studion ha skrivit varsitt filmmanus till en kort 
animerad film som de sedan kommer att få spela in när de kommer till studion. Det är ytterst 
viktigt att eleverna skriver dessa manus innan de kommer till studion eftersom erfarenhet har 
visat att tiden blir för kort om också manus måste skrivas på plats. Dessutom är det viktigt att 
dessa manus är genomarbetade och välskrivna eftersom de utgör grunden till filmerna som ska 
produceras. Är inte manusen bra blir det heller inte några bra filmer.
Innan eleverna börjar skriva ska ni också välja vilken animationsteknik som ni vill arbeta i. 
Teknikerna finns beskrivna i avsnitt 2.

10
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Här följer fördjupade instruktioner kring förutsättningar inför manusskrivandet:

Temat	för	manuset	ska	vara:	Ett	oväntat	möte.	

Detta är filmens tema och inte titeln på filmen. Titeln på just er film får ni hitta på själva. Vilken 
typ av möte det rör sig om är det också upp till er att hitta på. Det kan till exempel vara ett möte 
mellan några vänner som inte setts på flera år, rymdvarelser som dyker upp på jorden eller också 
kan filmen utgå från ett riktigt möte som ni själva har varit med om. Försök hitta en situation 
som ni själva tycker var extra spännande: det kan vara ett roligt möte eller också något som är 
lite läskigt eller också förvirrande. Fantasin har inga gränser!

Ert	manus	ska	ha	två	eller	tre	huvudkaraktärer.

Varje berättelse har ett antal huvudpersoner eller huvudkaraktärer som det också kallas. Detta 
är de viktigaste personerna i berättelsen: de som det handlar om kan man säga. Sedan kan det 
finnas fler karaktärer med i berättelsen, men de är inte lika viktiga för handlingen som huvud-
karaktärerna.

Den	färdiga	animerade	filmen	ska	vara	mellan	30	sekunder	och	en	minut	lång

Ni behöver inte räkna ut hur många bilder ni behöver ta för att göra en så lång film. Men om ni 
läser manuset och replikerna snabbt för er själva får ni ett hum om hur lång den färdiga filmen 
kommer att bli (klocka med ett tidur!). Så lång tid det tar att läsa manuset, ungefär så lång kom-
mer filmen att bli. Försök att i största möjliga mån korta ned dialogen. Stryk allt oviktigt!

Manuset	ska	vara	mellan	1	och	2	sidor	skrivna	efter	den	medföljande	bildmanusmallen

Manuset skriver ni på de speciella bildmanuspapper som finns i slutet av detta kompendium och 
som er lärare kopierar upp. Till vänster ritar ni bilder på varje bildutsnitt som ni ska filma eller 
varje större förändring som sker i bilden. På raderna till höger skriver ni vad som händer och 
eventuell dialog eller berättarröst. I slutet av detta kompendium hittar ni även exempel på ett 
bildmanus till en färdig film. I slutet av detta kompendium hittar ni också en beskrivning av olika 
bildutsnitt och hur man kan använda dem för att berätta sin historia på ett mer effektivt sätt. 

Bildmanuset	ska	visa	hur	figurer	och	bakgrunder	ser	ut	på	ett	ungefär
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Om ni inte kan rita så smått som bildmanusmallen tillåter kan ni rita enklare bilder där och 
istället skissa upp hur figurerna och bakgrunderna ska se ut på ett större papper som ni tar med. 
Det är mindre viktigt att teckningarna är genomarbetade, de är mest till för att man ska få en 
uppfattning hur allt ser ut på förhand så att ni kan jobba mer effektivt i studion. 

I	bildmanuset	ska	all	text	i	för-	och	eftertexterna	finnas	med

Förtexten till en film innehåller bland annat filmens titel och i eftertexterna står vilka som har 
gjort filmen. Men det kan också stå andra saker som till exempel ”tack till…” och de kan också in-
nehålla bilder med motiv från filmen. Skissa i rutan ungefär hur ni vill att texterna ska se ut och 
vilka bilder som ska vara med. 

I	bildmanuset	ska	dialog	vara	angiven	och	även	vilka	ljudeffekter	och	musik	som	hörs.	

Om ett ljud är mycket viktigt för handlingen så ska det stå med i manuset, men inte om det 
är oviktigt. Man kan också skriva om man vill ha en viss typ av musik (till exempel glad eller 
ledsen) och om karaktärerna ska prata med varandra så måste man skriva ut hela deras repliker 
som de ska säga.

Exempel på hur ett bildmanus kan se ut!
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b) Arbetsfördelning enligt rullande schema

Eftersom tiden i studion är knapp är det viktigt att grupperna planerar arbetsfördelningen 
mellan varandra i förväg så att alla i gruppen vet vad de ska göra när de är på plats och ingen 
tid behöver läggas på det. Följande uppgifter finns:

• 1	Fotograf:	trycker	på	knappen	när	datorn	ska	ta	en	bild	via	webbkameran

• 2	animatörer:	flyttar	figurerna

• 2	eller	fler	textskapare:	Några	jobbar	med	eftertexten	eller	förtexten	medan	de	andra
animerar själva filmen. Texterna kan klippas ut i färgat papper så de blir extra fina och
de kan också innehålla bilder.

Dessutom behöver några i gruppen vid ett tillfälle göra följande:

• De	som	ska	göra	rösterna	behöver	öva	på	dialogen

• Några	i	gruppen	behöver	välja	ut	musik	och	ljudeffekter.	Det	finns	endast	en	dator	som
man kan göra detta på, så grupperna får turas om att gå igenom ljudarkiven.

I mallen för körschemat ska gruppen fylla i vem som gör vad vid vilket tillfälle så att det inte 
råder förvirring vad alla ska göra när vi väl sätter igång och så alla elever får testa alla roller.

Greenscreen (Obs! gäller endast om workshopen hålls i Ystad Stu-
dios Visitor Center!)

Alla eleverna kommer att få testa på att stå framför en så kallad greenscreen någon gång un-
der halvdagen. Vid slutskedet av animationen eller redigeringen kommer vissa elever ha lite 
mindre att göra och de kommer då att få testa på denna teknik som innebär att man blir filmad 
framför en grön bakgrund som sedan går att ersätta med videobilder med hjälp en speciell ap-
parat. Mer info om detta presenterar pedagogerna vid besöket.

Lärarnas ansvarsområden:

Undervisning i studion sker av en eller två filmpedagoger. På plats i studion förväntas läraren/
na hjälpa till att se efter eleverna, t ex om det uppstår väntetid eller problem. Vi kommer också 
be er hålla uppsikt över eleverna så att de är varsamma med tekniken och ser till att utrustning 
inte skadas eller försvinner. Detta ansvarar klassens ordinarie lärare för:

• Att	manus	är	skrivna	och	finns	på	plats	vid	workshopens	början.

• Att	eleverna	tillverkar	figurer	och	bakgrunder	som	känns	genomarbetade	och	hållbara.

• Att	eleverna	håller	de	tider	som	bestämts	och	nedtecknats	i	respektive	grupps	schema.
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c) Inför efterarbetet:

Efter inspelningen ska filmen redigeras och ljudläggas. Man behöver inte ha musik och ljudef-
fekter på sin film, men om man vill det ska man tänka på följande saker:

Musik och ljudeffekter

I Ystad Studios Visitor Centers datorer finns arkiv med färdiginspelade ljudeffekter och korta 
musiksnuttar som kan användas i filmerna. 

Observera att det INTE går att använda sig av musik som man laddat ned från nätet eller köpt 
på CD-skiva. Musik som skapats av professionella musiker är nämligen skyddade av upphovs-
rättsliga lagar och kan inte användas när man framställer egna filmer. Därför finns det heller 
inga kända låtar eller musikstycken att välja på i datorernas ljudarkiv, utan det är specialmusik 
på olika teman som till exempel techno, country eller nyhetsjinglar. Den här musiken är per-
fekt för att använda sig av i filmerna eftersom den finns i olika längder som passar för kortfilm. 

Inte heller ljudeffekter får man ladda ned från nätet och använda, utan här får man nöja sig 
med det arkiv som finns i datorerna. Det finns inte alla typer av ljud, utan saknar man något 
får man försöka att tillverka och spela in detta ljud på plats. Detta är ett väldigt kreativt sätt att 
jobba, då man själv måste komma på lösningar istället för att ta något som redan är färdigt!

Bilder och filmsnuttar från nätet

På samma sätt som musik ofta är upphovsrättsskyddad kan också bilder och film man tar från 
nätet vara skyddade. Dessutom är tanken med animationskonceptet att eleverna ska tillverka 
sina egna bilder och inte använda sig av något som redan är färdigt. Därför kan eleverna inte 
ta med sig bilder eller andras filmer till studion och det finns heller inte internet på studions 
datorer. Fördelen med detta är att eleverna kommer att känna sig stolta över att skapa något 
helt eget istället för att ha använt sig av bilder eller film som någon annan har gjort. 
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6. Bildvinklar och bildutsnitt

Enklaste sättet att göra en animerad film är att aldrig flytta kameran utan låta allting utspela 
sig från samma bildvinkel. Men ibland kan vissa saker behövas förtydligas. Kanske syns det 
inte vilken min de olika figurerna har om de är filmade på håll eller också ser man inte vad det 
är som de håller i händerna. Då kan man ändra vinkel och position på kameran så att den fil-
mar från ett håll där det hela blir tydligt. Till exempel kan man i en scen börja med en helbild 
för att visa var karaktärerna befinner sig. Sedan kan man ta närbilder på deras ansikten som 
visar om de är glada eller ledsna. Här följer en lista på bildvinklar som man kan använda:

2. Halvbild:	När någon pratar eller använder
föremål kan det ibland vara bra att ta en lite
närmare bild på karaktären för att visa hur
den ser ut och vilket ansiktsuttryck den har.

1.Helbild:	Visar hela figurerna och miljön
som finns runtomkring. Den här typ av bild
är bra till att visa var karaktärerna befinner
sig i förhållande till bakgrunden och i vilken
miljö de är i.

3. Närbild:	Kan användas för att visa vissa
detaljer till exempel föremål som karaktär-
erna har i händerna.

1

2

3
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Bildmanus
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SCHEMA ÖVER ARBETSFÖRDELNING,  GRUPP NUMMER: ...............................

Filmens titel: ..............................................................................................................

Gruppmedlemmar: .....................................................................................

.................................................................................................................

Första halvtimmen hjälps alla i gruppen åt att tillverka figurer och scenografi. 

Arbetsfördelning halvtimme 2

Fotograf 1: ...........................................

Fotograf 2:  ..........................................

Animatör 1: ..........................................

Animatör 2: ..........................................

Textskapare 1: .....................................

Textskapare 2: .....................................

Textskapare 3: .....................................

Arbetsfördelning halvtimme 3

Fotograf 1: ...........................................

Fotograf 2:  ..........................................

Animatör 1: ..........................................

Animatör 2: ..........................................

Ljudväljare 1: .......................................

Ljudväljare 2: .......................................

Ljudväljare 3: .......................................

Arbetsfördelning halvtimme 4

Fotograf 1: ...........................................

Fotograf 2:  ..........................................

Animatör 1: ..........................................

Animatör 2: ..........................................

Greenscreen 1: ....................................

Greenscreen 2: ....................................

Greenscreen 3: ....................................

Arbetsfördelning halvtimme 5

Redigerare 1: .......................................

Redigerare 2:  ......................................

Röstinspelare 1: ..................................

Röstinspelare 2: ..................................

Greenscreen 1: ....................................

Greenscreen 2: ....................................

Greenscreen 3: ....................................

Är det färre deltagare än 7 i en grupp kan man minska antingen på de tre 
sista positionerna och/eller välja att endast ha en fotograf/redigerare. 
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