
Lyd og bilde 

Fag: Samf., norsk ++ 

 

Kompetansemål (2020):  

(Samf, 2.tr)  beskrive og gi døme på mang-

fald i Noreg, med vekt på ulike familieformer 

og folkegrupper, inkludert det samiske folket 

(No, 4.tr)  presentere menneskerettar og 

rettar barn har, og reflektere for kvifor desse 

rettane finst 

 

Hva: Lage en animasjonsfilm som for-

klarer kompetansemålet 

 

Hvordan:  Bruke IPad og appen «Stop 

Motion» til å spille inn animasjonsfilm-

en, redigere lyd og ferdigstille filmen 

 

Hvorfor: En alternativ arbeidsmetode 

hvor elevene samarbeider, får visuali-

sert innholdet og samtidig øker sin 

digitale kompetanse 

 

Passer for: 1.-4. trinn 

 

     

 

 

 

  



Lyd og bilde 

Forberedelser: 

UV har flere IPad-er med appen «Stop Motion» in-

stallert. Vi har også animasjonsbokser med lys for 

avgrenset animasjonsområde og stabil plassering av 

IPad-en. Disse boksene filmer «ovenfra og ned», men 

en kan gjerne sette opp IPad-en for å filme fra front.  

Planlegg hvilket materialvalg som skal brukes i filme-

ne. I UV har elevene tilgang på en rekke materialer som 3D figurer, K&H materiell (fks. filt, 

modellkitt, papir, fargeblyanter, lim, saks, pipestilker) og lignende. Ta gjerne med annet mate-

riell som kan egne seg som elementer i filmene. Fks. LEGO, matvarer eller elementer fra natu-

ren.  

Gjennomføring: 

Før dere begynner er det lurt å legge en plan for hva filmen 

skal inneholde.  

• Hvilket tema skal filmen omhandle? 

 Fks. samene og deres kultur, eller msk. rettigheter 

• Hvordan skal den begynne og slutte? 

• Hvilke omgivelser og karakterer skal være med? 

Dette kan fks. planlegges gjennom et «storyboard», hvor man deler opp filmen i enkeltscener 

ved å skissere og skrive/forklare scenene.  

 

Trykk på «nytt prosjekt». Deretter er det bare å ta bilde       ,flytte på figurer, ta bilde osv.  

I «Stop Motion» har dere mulighet til å bearbeide filmen i etterkant. Det kan fks. være å legge 

på musikk, lydeffekter/stemme, klippe inn nye scener,  bruke maleverktøy,  tekst,  filter,  

bytte bakgrunn eller egge på ansiktsuttrykk på figurer. 

 

Stop Motion manual: https://www.cateater.com/support.html  

Storyboard: https://ndla.no/nb/subjects/subject:1/topic:1:186460/topic:1:186474/resource:1:167675  

https://www.cateater.com/support.html
https://ndla.no/nb/subjects/subject:1/topic:1:186460/topic:1:186474/resource:1:167675


Lyd og bilde 

Hvordan appen fungerer: 

Stop Motion byr på mange muligheter, og her er noen grunnleggene funksjoner i program-

met. 

Ta bilde, 

spill av 

filmen 

Her kan du fks. endre avspil-

lingshastighet, endre bak-

grunn, legge på filter og fade 

inn/ut 

Spille inn stemme/

lyd 

Her ligger alle 

bildene dine 

Blende nytt bilde 

med gammelt (for å 

se tidligere posisjon) 

Legg til innhold i 

videoen din, fks. 

musikk 

Start et nytt prosjekt 


