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Animationsworkshop med iPad til indskoling 

Beskrivelse: 
Stop-motion animation er et mangfoldigt fortælleværktøj, som kan benyttes til at genfortælle de 
fortællinger vi i forvejen kender og elsker eller være platform for egne ideer og fabuleringer. 
Igennem denne legende og yderst absorberende arbejdsproces fremmes den individuelles 
kreativitet og styrkes fællesskabet. 
I stop-motion animations værkstedet bliver børnene præsenteret for en særlig dynamisk og 
måde at skabe fortællinger på, som bevæger sig på krydsfeltet mellem det digitale og det 
virkelige. I børnenes leg med ”Le Viseur” (se tekst ”om Le Viseur”) skal de forholde sig til former 
og farver og får derigennem frie og mangfoldige udfoldelsesmuligheder. Legen med Le Viseur 
rummer såvel det abstrakte som det figurative. Børnene kan på enkelt vis få bevægelse og små 
fortællinger ind i deres billeduniverser. Animationsprocessen gennemføres i små grupper, hvor 
eleverne hjælper hinanden med deres produktioner. 
Animationsworkshoppen kan indgå i både dansk-, matematik- og/eller 
billedkunstundervisningen. 
 
Alder: 6-9 år 
Hvor: Indskoling (0. – 3. klasse) 
Antal: Hele klassen med en eller flere voksne 
Varighed: ca. 4 lektioner (specifik efter aftale) 
Forberedelse: Download af Stop Motion Studio app på iPad, opladning af iPads 
Lokalekrav: Gode lysforhold, arbejdsborde 
Teknik: 6 iPads (ca. 4 børn om én iPad) 
Forløb: Børn og voksne får en introduktion til Le Viseur og Stopmotion Studio app på iPad. 

Efterfølgende leger børnene med Le Viseur i grupper. Det er fri leg med farver og former. 
Børnene bestemmer selv hvad og hvordan de vil animere de billeder de kreerer med Le 
Viseur. Animationsfilmene afsluttes ved at der optages tale eller lyd til filmene. 

Formål: Stop-motion animation er én af mange spændende måder at skabe fortællinger på. På 
trods af dets digitale eksistens udfordrer det børnenes fantasi og lyst til at skabe i 
barnets egne omgivelser. At tage del i en animationsproces styrker børnenes beredskab 
for spontan ageren og opøver deres evner for en kreativ og dynamisk 
gruppearbejdsproces. 

Underviser: Camil Hesse fra Leg med Medier, www.legmedmedier.dk 
Reservation: camil@legmedmedier.dk, mobil: 3190 2111 
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Kreative og musiske udtryksformer 

Børnehaveklassen 
Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama 

Billedkunst  
Kommunikation Færdighedsmål 
Eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk 
Vidensmål 
Eleven har viden om digitale medier 

	

 

Billedfremstilling 

1. - 2. klasse 
Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder 

Digitale billeder Fase 2 
Færdighedsmål 
Eleven kan bearbejde billeder digitalt 
Vidensmål 
Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling 
 


