
Bildstudieområde "Animation" 

 

Planering för åk 3 
Bildstudieområdet "Animation" har till syfte att utbilda eleverna i modern digital teknik, ge en 
inblick i hur animationer fungerar samt verka för att eleverna tränar sin samarbetsförmåga, 
reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra resurser (varandra, youtube), för att nå 
resultat. 
Följande kunskapskrav ur Lgr 11, ligger till grund för arbetsområdet (E-nivå): 

 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak 
fungerande sätt 

 Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra 
uppslag och inspirationsmaterial. 

 Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som 
leder framåt.  

Följande förmågor ut Lgr 11, ligger till grund för arbetsområdet: 

 Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 
material. 

Centralt innehåll, Lgr 11: 

 Bildframställning: Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram 
Redskap för bildframställning: Några verktyg för (---) fotografering och hur dessa benämns. 

Övrigt: 

 Kunskap om hur en animation kan göras och erfarenhet av andras animeringar. 
 

 

Pass 1. Förproduktion 
Vi tittar på vad som ligger framför... 
Vi ska arbeta med animation på iPad. 
När du är färdig kommer jag titta på : 

 Hur du kan använda appen Stop Motion 

 Hur du använder och förstår begreppen vi lär oss 

 Hur du använder kunskapen du fått genom att titta på dina kamraters animationer och klipp 
från youtube. 

 Hur du och din kamrat hittar på en egen, personlig animation. 

 Hur du och din kamrat tillsammans kan komma på lösningar som leder till ett bra resultat 

Idag... 
Vi tittar på ett mycket enkelt exempel på vad en animation är och pratar om ordets betydelse. Länk: 
http://youtu.be/7D2ay9byQWY 
Vi går igenom appen Stop Motion och lär känna den. 
Två och två gör eleverna en enkel animation med tilldelat material (exvis. papperbitar, penna och 
papper, knappar, pärlor, lera, lego etc.) 
Barnen utvärderar tillsammans och laddar upp i lärplattformen. 

 
Pass 2. Studie  
Vi tittar på varandras animationer från första passet. 
Vi tittar på några lite mer arbetade animeringar på youtube. Länkar: 
http://www.youtube.com/watch?v=GSzCLf8tjP4&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U  
http://www.youtube.com/watch?v=vrpXomMjrqE&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U  
http://www.youtube.com/watch?v=TLw7ylDRvIE&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U  
http://www.youtube.com/watch?v=qqcC2pZQtLo&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U  
Eleverna börjar att göra enkla manus, två och två, för valfritt material (kanske något av dem de sett i 
animationerna). 

http://youtu.be/7D2ay9byQWY
http://www.youtube.com/watch?v=GSzCLf8tjP4&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U
http://www.youtube.com/watch?v=vrpXomMjrqE&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U
http://www.youtube.com/watch?v=TLw7ylDRvIE&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U
http://www.youtube.com/watch?v=qqcC2pZQtLo&list=PLG-Cg8Jk5Jkk0sjkynkD4rCPDoDw5yo0U
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Pass 3. Slutproduktion  
Eleverna gör animationer med hjälp av sina manus och med den kunskap de förvärvat vid pass 1 och 
2. 
Utvärdering görs tillsammans och enskilt med hjälp av förproduktionen och laddas upp på 
lärplattformen. 
 
Bedömning 

Kunskapskrav Bedömning 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak 
fungerande sätt 
 

Hur du kan använda appen Stop Motion, dvs hur 
du kan göra en animation. Hur du kan få något 
att "röra sig" på film. 
Hur du använder och förstår begreppen vi lär oss 
(animation, manus, rekvisita) t ex genom att ge 
exempel. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till 
att utveckla idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida 
eller historiska bilder och bearbeta andra 
uppslag och inspirationsmaterial. 
 

Hur du använder kunskapen du fått genom att 
titta på dina kamraters animationer och klipp 
från youtube, t ex hur du får inspiration och 
idéer. 
Hur du och din kamrat hittar på en egen, 
personlig animation. 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att 
formulera och välja handlingsalternativ som 
leder framåt.  

 

Hur du och din kamrat tillsammans kan komma 
på lösningar som leder till ett bra resultat 
 

 
 

 


