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Program: 
 

 

• Remediering og stilladsering af 

den gode historie. 
 

• Kort præsentation af stopmotion 

og FILM-X Animation app. 
 

• Animer et ordsprog! 

 

 

 



At skabe 

den gode 

historie 

er det 

sværeste 

i verden! 
 

https://youtu.be/0QeGLUgN9QI?t=1
1 

 

https://youtu.be/0QeGLUgN9QI?t=11
https://youtu.be/0QeGLUgN9QI?t=11


Værktøjer til den gode historie 
 

 

Remediering: 
 

• At genbruge eller overføre indhold fra ét 

medie til et andet 
 

 

• Genfortæl et kapitel fra en bog som 

tegneserie 

 

• Filmatiser et digt 

 

• Indsæt tegneseriefigurer i et maleri 

 

• Animer et ordsprog 

 



 
    
Værktøjer til den gode historie 
 

 
 
Stilladsering: 
 
 
• Faglig og pædagogisk rammesætning af en opgave. 

 

• Reduktion af frihedsgrader -  indskrænkning af opgavens 

spændvidde og begrænsning af antallet af de måder 

opgaven kan løses på = BENSPÆND 
 
 

 
 
 
 
 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/grundskolen/film/den-lille-ridder


   

  Benspænd: 

  - tema – location – karakterer - filmiske virkemidler    

  - dramaturgi – materialer – varighed… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Animation 
 

• At animere betyder ’at give liv’.  

• I får døde materialer til at bevæge sig og se 

levende ud i animationsfilm. 

 



 

Stopmotion 
 

 

• Pixilation  

    => animer kroppen  

 

 

• Flyttefilm  

    => animer figurer 

 

 
 https://youtu.be/6vgagFdZj4Q 

https://youtu.be/6vgagFdZj4Q
https://youtu.be/6vgagFdZj4Q
https://youtu.be/6vgagFdZj4Q


Teknikken 

  

• 6-12 billeder = 1 sekund!  

• Tag et billede af en figur 

• Flyt figuren en lille smule 

• Tag et nyt billede af figuren 

• Flyt figuren en lille smule mere 

• Og sådan fortsætter processen, til I har lavet en lille 

    stopmotionfilm 



Flyttefilm – 3D opstilling 

 
 

• Baggrunde og figurer er rumlige og står op. 

• Tape baggrunden fast på væggen, så den ikke rykker sig. 

• Brug et bord eller gulvet som underlag.  

• Eller byg en lille kulisse med sidevægge.  

• Vær obs på, at børnene skal have plads til at rykke med 

figurerne. 

• Placer iPaden på et stativ – evt. selvbygget - med 

kameraet vendt mod universet.  

 



Flyttefilm – 3D baggrund og figurer 

 

Det kan gøres enkelt og hurtigt: 
 

• Brug farvet karton i A2 eller A3 som baggrund. 

• Brug færdige baggrunde – lige til at printe ud fra Film-X Animation.dk 

• Animer legetøj, legoklodser, dukker osv.  
 

 Det kan gøres kreativt: 
 

• Tegn og mal baggrunde. 

• Modeller figurer.  

• Skab figurer af frugt og grøntsager, genbrugs-, natur- og kreative 

materialer. ALT kan bruges! 

• Figurerne skal have et lavt tyngdepunkt for at stå fast og bevæge sig 

uden at vælte. Brug elefantsnot under figurernes fødder - så står de 

bedre fast! 

 



Stativ af duploklodser 



  Gode tips 

  

• Tag billeder nok! 

• Ryk kun én figur eller genstand ad gangen, så øjet 

kan følge med handlingen 

• Skilt med titel tydeliggør handlingen 

• Musik og lyd skaber stemning   

• Placer jeres opstilling et sted med ensartet belysning, 

ellers vil lyset flimre på optagelserne. 

• Husk at se filmen igennem undervejs  

 



 

www.filmportalfyn.dk 

 

http://www.filmportalfyn.dk
http://www.filmportalfyn.dk

