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LEG MED 
ANIMATIONSFILM 

I BØRNEHAVEN
VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER  

I FILM-X ANIMATION APP

De fleste børn synes det er sjovt og fascinerende at lave animationsfilm! Og så kan 
de snildt indgå i alle temaer i de pædagogiske læreplaner. Læs her hvordan børne-
ne kan skabe deres egne små animationsfilm og opleve filmens magi på egen krop 
med FILM-X animation app’en. App’en er simpel og målrettet de 4-6 årige børn.   
Med app'en får i:

 

• Et stopmotionværktøj, hvor i optager billeder, lyd og tilføjer musik i ét flow 

• Små infofilm, der hjælper jer i gang med at opstille studier og animere jeres film 

• Forslag til filmlege og forløb, der nemt kan integreres i børnehavens hverdag 

• Adgang til baggrunde, figurer og vejledninger - lige til at printe ud 
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HVAD ER ANIMATION?

At animere betyder ’at give liv’, og det er netop hvad I gør, når I får døde materialer til at 
bevæge sig og se levende ud i animationsfilm.

Teknikken i FILM-X animation kaldes stopmotion. Processen er enkel at lære for børnene:

• 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

Når I afspiller billederne, ser det ud som om figurerne bevæger sig af sig selv. Det er nemt 
at få ting til at forsvinde, dukke frem eller skifte form.
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DER ER TO GENRER  
I STOPMOTION FILM

Pixilation-film 
 
I pixilation-film animerer børnene deres kroppe foran kameraet. Fotografen tager billeder 
af børnene, der bevæger sig og ’fryser’ foran kameraet – ligesom en langsom stopdans.  
 
Kroppen kan forsvinde ind i en væg, ti børn kan kravle ned i den samme kasse eller de 
kan blive forvandlet til et farligt dyr.  
I pixilation-film kan gruppen bestå af 5-10 børn – et barn tager billeder, resten bevæger 
sig foran kameraet.

Flytte-film 
 
I flytte-film animerer børnene figurer og genstande foran kameraet – ligesom i Cirkeline-
filmene. De kan arbejde med flade materialer og optage filmen i 2D. Her kan børnene 
tegne, male og klippe figurer ud i karton, eller I kan printe figurer og baggrunde fra hjem-
mesiden.  
 
Børnene kan også bruge rumlige materialer i en stående 3D opstilling. Her kan børnene 
forme deres figurer i modellervoks, give frugter øjne og mund eller animere legetøj.  
 
Flytte-film er ideel til en gruppe på tre børn pr. tablet – to børn flytter figurer, et barn ta-
ger billeder. Lad børnene skiftes til funktionerne. 
 

I app’en kan I se eksempler på filmlege med både pixilation- og flytte-film.
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PLANLÆGNING AF ANIMATIONSFORLØB  
I BØRNEHAVEN

Inden I tager hul på et forløb med animationsfilm, er det en god idé at starte med at se 
nogle korte stopmotionfilm. F.eks. Cirkeline eller Peter Pix. På hjemmesiden finder du links 
og titler på udvalgte film til de yngste, der kan inspirere jer. 

I behøver ikke være animations-eksperter for at lave stopmotion-film med børnene. Lær 
app’en at kende sammen med jeres børnegruppe. 

I skal have forberedt:

• Et rum, hvor I kan arbejde fokuseret og uforstyrret

• Tablet med app’en installeret – husk opladte tablets!

• En holder, hvor tablet’en står stabilt 

• Materialerne 

 
Fif til de første gange børnene skal lave animationsfilm:

• Slip tøjlerne! 

• Hav fokus på at opnå fortrolighed med, hvad animation går ud på

• Optag pixilation

• Animér legetøj eller madvarer fra køkkenet

Brug baggrunde og figurer printet fra FILM-X animation.dk 
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For at I kan komme nemt i gang, kan I bruge inspirations- 
materialerne i app’en. Her kan I se:

• Hvordan I optager billeder, lyd, tilføjer musik og gemmer jeres film i app’en

• Hvordan I opstiller studier og laver jeres eget stativ

• Hvordan I selv kan lave baggrunde og figurer til både flad 2D- og stående 3D-animation

• Tips og tricks til enkle og sjove animationsteknikker

• Filmlege og forløb med en trin-for-trin vejledning 

Børnene er ofte meget stolte af deres film og kan se dem igen og igen! 

Lad børnene dele filmene med kammeraterne i børnehaven med en lille filmpremiere.  
Børnenes familier skal selvfølgelig også se filmene via et link. 

Når I har optaget en eller flere animationsfilm sammen, kan I og børnene begynde at få 
øje på, hvordan I kan lege med filmfortællinger, sjov og magi eller dokumentere børnenes 
egen hverdag. Måske får børnene lyst til at lege med at optage film på egen hånd, eller I 
har fået inspiration til at planlægge længere filmforløb.


