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leder

To fra LMU-styret sitter i nytt Faglig
råd for det yrkesfaglige utdannings-
programmet medier og kommunika-
sjon, et råd som i høst har utviklet
kompetanseplattformer som ligger til
grunn for læreplangruppas arbeid.
LMU har foreslått flere sterke kandi-
dater til læreplangruppa for medier
og kommunikasjon. Dessuten har vi
sendt inn gode forslag på kandidater
som vil være med å utvikle program-
område for samfunnsfag og økonomi
på utdanningsprogram for studiespe-
sialisering. Endelig har vi også meldt
kandidater til arbeid med faget
mediekunnskap i morgendagens stu-
diespesialiserende program.

LMU ser per dato to problem: 
1. Tredjeåret på utdanningsprogram-
met medier og kommunikasjon, Vg3,
ligger fra departementets side som et
nesten rent allmennfagår, med 30
timer allmennfag per uke. Det er
ganske forskjellig fra dagens tilbud,
og har naturlig nok avlet sterke mot-
forestillinger, både i LMU, og på de
skolene som har tilbudet. En hoved-
grunn til det sterke allmennfagkravet
i Vg3 er at mer matematikk og 2.
fremmedspråk nå skal være del av
kravene til studiekompetanse. Her
prøver vi å få til en kabal som går ut
på at man fordeler allmennfagene
bedre over 3 år, slik at et visst time-
tall i Vg3 kan gå til mediefag.

2. Medio desember la Utdannings- og
forskningsdepartementet ut på nettet
et forslag til blant annet struktur og
timetall i morgendagens utdannings-
program for studiespesialisering.

Høringsrunden starter i mai. Medie-
kunnskapsfaget i dagens studieretning
for allmenne fag er redusert fra fire
moduler til to. Det kritiske er at disse
to modulene ikke er foreslått som

faget mediekunnskap, men som en
kombiløsning sammen med IKT-faget!
Altså: Dagens fire moduler medie-
kunnskap (4x5 timer) pluss to av
dagens fire moduler IKT er foreslått
redusert til to moduler (2x5 timer)
med navnet medie- og informasjons-
kunnskap. Signaler går i retning av at
medieproduksjon skal kuttes ut. 

LMU reagerer sterkt på dette hvis det
som nå ligger på departementets
nettsider, skal ligge til grunn for
høringsdokumentet, som visstnok skal
ut på høring på senvåren (mai).
Mediekunnskap i dag er ett av de
fagene i skolen som har vært mest vel-
lykket i løpet av en 20 årsperiode. Det
er oversøking ved en del av alle de
skoler som har tilbudet. På studie-
retning for allmenne fag jobber elevene
med mange såkalte teorifag, og da er
mediekunnskap nærmest å betrakte
som en oase. Mange sier det er det
eneste faget ved skolen der de virkelig
kan bruke mange sider av seg selv. Om
ikke dagens produksjonstilbud kan
sammenlignes med det på medier og
kommunikasjon, er det viktig å jobbe
praktisk, slik at en skjønner medie-
teorien bedre. Det er også av stor verdi
at kommende journalister har en så
bred allmennfagplattform som mulig
for å kunne gjøre en god jobb. 

LMUs ønske for våren er at:
– departementet lander på et Vg3-løp

for medier og kommunikasjon, der
vi får en kombinasjon av studie-
retnings- og allmennfag 

– departementet skjønner hvor viktig
det er å tilby mediefag i utdannings-
program for studiespesialisering,
ikke minst når Stortingsmelding 30
la opp til dette!!

Elisabeth Sølvberg Aase, 
styreleder i LMU

Kjære lesar!

[5]

Godt nyttår! Våren – 05 
kommer til å bli utfordrende
og spennende for LMU.
Morgendagens skole er, som
kjent, under utvikling, og det
er viktig at vi prøver å påvirke
det vi mener angår oss.

Sigmund Lieberg: 
IKT er svaret? Under NKUL-
konferansen i Trondheim
skapte professor Sigmund
Lieberg debatt om IKT i utdan-
ningen. I sitt foredrag stiller
han spørsmålstegn ved troen
på teknologien og bruken av
forskningsresultater på
området
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[6]

Glassbordopptak
hos Pravda under
innspillingen av Nå
skal du høre (Pjotr
Sapegin, 2005). 

Til høyre:
Oppbygging av sce-
nen glass for glass. 
Fotos: June Witzøe
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[7]

Animasjon er et sammensatt fil-
matisk uttrykk som dekker over
mange forskjellige teknikker, fra det
helt enkle til det teknisk kompliserte;
tegnefilm, dukkefilm, pixillation, cut-
out, time-lapse og mange, mange
flere. Animasjonsfilm er et av tidens
mest populære kunst- og kulturut-
trykk, og det har med digitaliseringen
av bildemediene blitt til et sentralt
element i all kommunikasjon med
levende bilder. 

Som mange av bidragene i dette
temanummer illustrerer, kan ani-
masjon med video- og webkamera gi
både elever og lærere utfordringer til
nye faglige og kreative innfallsvinkler i
skolen, ikke minst i tema- og projekt-
arbeid. Animasjon kan folde seg ut
innenfor rammene til det enkelte fag,
men også i tverr- og flerfaglig sam-
menheng. Det bidrar til å gjøre lærere
og elever fortrolige med filmmediets
visuelle formspråk, samtidig som det
skaper motivasjon for elever til å
arbeide skapende med forskjellige
kunstneriske uttrykk: musikk, sang,
stemmebruk, rollespill, dramaturgi,
scenografi, tegning, tekstskrivning og
mye, mye mere. For barn og unge er
animasjon en realistisk mulighet for å
kombinere læring med kreativ utfol-
delse og estetisk opplevelse. For sko-
lene kan animasjonsarbeid være en
spennende mulighet for å invitere pro-
fesjonelle filmarbeidere og andre

kunstnere til å stimulere elevenes
uttrykksevne og læring.

Dette dobbeltnummeret av [tilt] blir,
takket være støtte fra Statens film-
tilsyn og Statens skolefilmutvalg,
sendt ut til alle landets grunnskoler.
Det er en viktig utfordring for dagens
grunnskole å sikre at elevene lærer å
lese, analysere, vurdere og forholde
seg reflektert til ulike medieproduk-
ter. En sentral forutsetning for dette
er at elevene får praktisk erfaring
med å bruke ulike medier til for-
midling og kommunikasjon – med
andre ord: til å komme i sender-
posisjon. I Stortingsmelding nr 38
(2003-2004), om Den kulturelle
skolesekken, blir denne ideelle for-
dring formulert tydelig i én enkelt
setning: «Å uttrykkje seg med
levande bilete og forstå visuell kom-
munikasjon kan i dagens samfunn
sidestillast med å lese og skrive.»
Dessverre gjenstår det mye arbeid før
dette blir internalisert som allmenn
didaktisk tenkning i skolen.

Redaksjonen i [tilt] håper at dette
nummeret av tidsskriftet vil inspirere
lærerne til at trekke animasjons-
filmen inn i skolehverdagen med liv
og lyst. 

Carsten Ohlmann 
og Per Terje Naalsund, redaktører
for dette nummeret

Å skape liv
«Å skape liv» er den opprin-
nelige betydningen av ordet
«animare». I denne utgaven 
av [tilt] har vi gitt plass til en
rekke entusiaster for anima-
sjonsfilm i skolen. Artiklene
deres formidler tydelig at det
ikke bare er på videotape og
dataskjerm at liv skapes, men

at animasjonsfilm også skaper liv i enkeltelever, elevfelles-
skapet og i arbeidet med forskjellige fag. 

[tilt] nr. 3–4 2004
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Å skape dybde

Av Per Terje Naalsund

Det som særlig har fascinert meg ved
filmene dine, Pjotr Sapegin, er den
store forskjellen mellom teksten til
fortelleren i filmene og bildene som
du lager. Forskjellen på det vi hører
og det vi ser, skaper både humor 
og overraskelser, og jeg kan vanskelig
forestille meg at noen som bare fikk
lese teksten, kunne sett for seg slike
bilder som du lager.

Hva betyr selve teksten eller
manuset for deg i prosessen?   
Historien er det mest grunnleggende
og viktigste i utviklingen av en film.
Manuset til en film må stå på egne
ben, og ligne litteratur. Når du ser
film, så skaper filmen bilder for deg,
bilder i ferdig form, men når du lager
film, så skaper du bildene selv, akku-
rat som når du leser. En god regissør
er en person som er svært god til 
å lese, som skaper stilige bilder ut av
tekster, som har en enestående evne
til å ta i mot inntrykk. Det er åpen-
bart at Francis Ford Coppola, for
eksempel, er mer mottakelig enn meg.
Det ville vært fantastisk å lese histori-
er gjennom hans øyne… 

Hvordan utvikler du historiene dine?
I bunnen for historiene mine er det
alltid et moralsk dilemma. Personene
må stå overfor et moralsk valg, enten
det er et åpenbart eller skjult valg.
Regelen er man skal lage historien
først, og deretter personene. Jeg gjør
det motsatte. Jeg gjør meg alltid kjent
med hovedpersonen. Jeg venner meg
til å like ham, jeg tenker på ham 
og jeg er på jakt etter en slags energi

som oppstår når jeg setter ham inn 
i en situasjon. Akkurat nå holder jeg
på med en episodefilm for barn. Den
handler om fugler som ikke kan fly,
slik som kyllinger, strutser, påfugler
og kalkuner. Energien som jeg er på
jakt etter, ligger i forskjellen mellom
det å være fugl og det å ikke kunne
fly. Det handler om å skape karak-
terer med nok motsetninger til at his-
torien kommer i bevegelse. 

Hvordan samarbeider du med de som
skriver manuset sammen med deg? 
Som regel skriver jeg ned historien, så
kort som mulig og i en muntlig form.
Det holder med en halv eller hel side.
Dette får manusforfatteren. Så skriver
forfatteren manuset, og det blir ofte
svært forskjellig fra det som jeg skrev.
Det jeg forsøker er å inspirere forfat-
teren. Jeg gir ham et tema og det
manusforfatteren gir meg tilbake, er
en måte å bryte opp historien i scener
på. Men manuset må skrives om –
om igjen og om igjen.

Du er en god tegner. Tegner du mye
underveis når du skal utvikle historien?
Jeg forsøker å unngå å tegne så lenge
som mulig. Tidligere brukte jeg å
tegne en del, men jeg tror at du bør la
historien være i form av ord, i form
av litteratur så lenge som mulig. Når
jeg har gitt forfatteren manusskissen,
så kan jeg slappe av. Han står for
skrivingen og jeg kan begynne å tegne
litt. Jeg tegner skisser, spesielt av
karakteren i situasjonene han opptrer
i. Det er ikke mye jeg har i hodet når
jeg skriver, men det er alltid noen
forestillinger som jeg begynner å

tegne ut fra. Når forfatteren kommer
med manuset for siste gang, har jeg
gjort meg kjent med alle karakterene
og skapt et åpent rom hvor hand-
lingen skal skje. 

Jeg begynner da på storyboardet, 
og det er nå jeg skriver filmen. Dette
er den siste kreative perioden på en
lang stund, og det er her alle ideene
kommer. Jeg bruker mye tid på å
tegne storyboardet. Jeg jobber nøye,
men har det også morsomt, og jeg
starter alltid med det som jeg har
mest lyst til å tegne ut. Det kan være
utendørsscener, transformasjoner,
noen bevegelser, men det er også
alltid scener som det er en spesiell
grunn for å lage – og da mener jeg 
en spesiell grunn for meg, og ikke 
for historien. I Gjennom mine tjukke
briller (en kortfilm om motstands-
kampen i Norge under 2. verdenskrig,
red.anm.) var det scenen der spionen
Ella kjemper mot tyskerne med mar-
tial arts, som jeg gledet meg mest til.

Jeg har lagt merke til at figurene dine
sjelden snakker i filmene dine. Du
foretrekker å bruke en fortellerstemme
i stedet. Hva er grunnen til det? 
Jeg er ikke god til å skrive dialog,
men jeg liker dessuten at historien
blir fortalt. Animasjonskortfilmer har
en poetisk form. Den er svært affek-
tiv, kompakt, personlig og kommer
fra en enkelt skaper. De ligner på
dikt, og dikt har heller ingen dialog.
Et dikt er en erklæring eller en
monolog, der poeten snakker til seg
selv. I dårlige tegnefilmer er det alltid
mye dialog, og det er en god grunn til
dette, for skal du lage en mengde
episoder, og vil spille de inn så raskt
som mulig, så er det å ha dialog den
enkleste utveien. Men hvis de ikke
snakker, så må de vise følelsene sine
med mimikk og pantomime. Og det
er mye vanskeligere.

Når du setter opp scenene som du
skal filme, hva legger du vekt på?
Når jeg gir Janne og Marianne

[8] [tilt] nr. 3–4 2004

Russiskfødte Pjotr Sapegin har lenge vært regnet
som en av de fremste animasjonsfilmskaperne i
Norge. Han har laget en rekke prisbelønte kort-
filmer, og på nyåret kommer han med sin aller
første langfilm på kino. I dette intervjuet
forteller han om arbeidsmetodene sine. 
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(fotograf og scenograf, red. anm.)
storyboardet mitt, så snakker vi om
scenen. Jeg gir dem to instruksjoner:
Det skal være så atmosfærisk drama-
tisk som mulig, og det skal være så
dypt som mulig,
så dypt som om-
stendighetene
tillater det. Selv
et tett, lite rom
kan du tilte litt
slik at du kan se
en lyspære, et vindu eller et venti-
lasjonsanlegg, slik at du kan få
inntrykk av rom. Når du lager film,
forsøker du alltid å bryte ned veggen
og vise det som er bakenfor. Sammen
med Janne og Marianne diskuterer jeg
alltid hvordan vi kan gjøre scenen
enda dypere. Å skape dybde er spørs-
målet, etter min mening. Totalbildene

er derfor virkelig, virkelig viktige. De
er de dypeste bildene, og de har mest
atmosfære. Du får ikke til dette i nær-
bilder. De beste regissørene vet hvor-
dan de forteller bare med totalbilder –

slik som Roy
Andersson i
Sanger fra
andre etasje –
det er så bra,
jeg elsker
totalene hans!

Det jeg prøver å oppnå, er å sprenge
rommet i rommet, å få rommet til å gå
over horisonten. Det er det viktigste i
film, og det er derfor Star Wars er så
populær, for eksempel, den åpner opp
rommet og er uendelig dyp. 

Du har også undervist en del, blant
annet ved animasjonsstudiet i Volda.

Hvordan underviser du?
Vi holder på å utvikle et
undervisningsopplegg for barn nå. Alle
vi i studioet her skal lære bort ani-
masjon. Vi har oppdaget at animasjon
er en effektiv måte å forandre verden
på, noe som er spesielt viktig for barn.
Jeg tror dette er hovedgrunnen til at
barn tegner. Barn liker å føle seg
trygge, og når de tegner, manipulerer
de verden slik at den passer dem bedre.
Den kan være farlig, men trygg. Derfor
tegner de. Men i dag er det ikke nok,
fordi tv-bildene er sterkere enn tegnin-
gene deres, og det er grunnen til at de
er så interesserte i dataspill for tiden.
Når de spiller, kan de oppleve verden
uten å bli drept. Animasjon har de
samme mulighetene, men er ikke
illusjon slik som dataspill er det. Spiller
du dataspill, verken styrer eller regis-

[10] [tilt] nr. 3–4 2004

«Regelen er man skal lage historien
først, og deretter personene. Jeg
gjør det motsatte. Jeg gjør meg

alltid kjent med hovedpersonen»
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serer du. Du har bare valget mellom
ferdiglagde alternativer. Når du gir
barn mulighetene til å lage animasjons-
filmer, er det derimot helt opp til dem
selv, og de er svært uavhengige når de
kommer i gang. Bildene som de lager,
blir dessuten like virkelige som alle tv-
bildene når de kommer tilbake fra ler-
retet. Det er grunnen til at jeg tror det
er viktig å lage animasjonsfilmer i
skolen. Du skaper en generasjon med
bedre mennesker.

Jeg har selv hatt både gode og
dårlige lærere. Det er ikke mye jeg
husker av det jeg lærte. Men det er
klart at det er noe estetikk og
metodologi som sitter igjen. Det er
bra å ha regler og estetikk, bra å ha
en eller annen metode. Når du skal
undervise, så er meningen at du skal
lære bort en metode som så mange

studenter som mulig kan plukke opp.
Men jeg gjør det annerledes, i stedet
viser jeg dem hvordan jeg arbeider.
De vil ikke ha bruk for det. Kanskje
lærer de seg én eneste ting. Og når vi
holder på, ligner det en barnehage. Vi
lager dukker sammen, og de lager
filmer. Å undervise er nesten som en
performance. Det jeg liker aller best,
er å fortelle dem om hvordan de skal
arbeide med deres egen innbildnings-
evne, hvordan de får den til å fun-
gere, hvorfor de står fast og hva det
vil si å være kunstner. 

Hvordan arbeider du med innbild-
ningsevnen din? 
Du vet ikke hva arbeid vil si før du er
35! Før det har du stort sett mye
trøbbel. Du har ikke kontroll over
skaperevnen din, og du vet ikke hvor-

dan du skal bringe den tilbake igjen
eller hvordan du skal lykkes. Du vet
ikke hvordan du skal utføre nye opp-
gaver og hvis du får det til, så vet du
aldri hvorfor. Det viktigste: Du vet
ikke hvordan du skal bringe det
tilbake, og det gjør deg nervøs. Alt du
lager, virker tilfeldig. Men sakte så
lærer du deg hvordan det virker. Du
vet hvor mange dager du trenger for 
å utvikle en historie. Deretter forlater
du den, slik at den kan vokse, men
ikke for lenge. Så tar du den opp
igjen. Det er dører inn i et verk, og
disse har en åpningstid: De er åpne i
tre dager, så lukker de seg. Det virker,
men det er vanskelig å forklare det.
Det finnes ingen terminologi for
dette, men mange detaljer, og skal du
snakke om det, så må du bruke bilder
og symboler.
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Pjotr Sapegin ble født i 1955, i
Russland. Han arbeidet der som
scenograf ved forskjellige teatre i
Moskva. I 1990 flyttet han til Norge,
og begynte straks å lage animasjons-
filmer i samarbeid med Studio Magica,
som han ble medeier av. Nå er han en
av flere eiere av Pravda Productions.

Han har laget 15 kortfilmer, og flere
av dem har vunnet nasjonale og inter-
nasjonale priser. Hans største suksess så
langt må sies å være Huset på Kampen
som har vunnet mer enn 20 priser. Han
har også laget en del reklamefilmer. I
2005 kommer han med sin første lang-
film på kino, Nå skal du høre. I denne
filmen inngår fire av kortfilmene hans i
form av fortellinger som en bestefar
forteller til barnebarnet sitt. 

Filmografi: 
1991: Herkules
1992: Edvard
1993: Edvard – den nakne sannhet,

Fiskeboller og Edvard
– lengselens uutholdelige letthet 

1994: Ippolita – den lille amasone 
1995: Edvard på bronseplass og Katten

Mons
1996: Edvard – ferietid 
1998: Huset på Kampen og Saltkvernen 
1999: Sniler og I et hjørne av verden 
2001: Aria 
2003: Gjennom mine tykke briller
2005: Nå skal du høre 
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ved Aurdalslia skole

[12] [tilt] nr. 3–4 2004

Aurdalslia skole har samarbeidet med anima-
tøren Gunnar Reigstad om å lage to ambisiøse
animasjonsfilmer i og utenfor skoletiden. Den
første av filmene, Fra beitemark til bydel, hand-
ler om hvordan elevenes egen bydel har vokst
fram, mens den andre filmen handler om
utvandringen til Amerika. 

to store
ANIMASJONSPROSJEKTER
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Av Birgit Mathisen og Gunnar Reigstad

Da Bergen i 2000 var en av de
europeiske kulturbyene, jobbet alle
skolene i byen med ulike prosjekter
tilknyttet tittelen Min by, våre byer. På
Aurdalslia skole bestemte vi oss for
først og fremst å konsentrere oss om
vår egen bydel. Sandsli, som ligger
noen få km fra Flesland flyplass, er en
av de forholdsvis nye bydelene 
i Bergen. Området var for 10-20 år
siden utmark og innmark for gårds-
brukene i Ytrebygda. Siden da har
området blitt bebygget av industri-
/kontorbygg og boliger. Vi ville doku-
mentere noe av fortiden som forsvant
fra dag til dag, og kalte derfor pro-
sjektet vårt for Fra beitemark til bydel.

En unik mulighet
Skolen tok kontakt med personer som
hadde hatt tilknytting til området fra
tiden da det ble drevet jordbruk.
Noen av disse kom til skolen og for-
talte elevene våre om hvordan det var
å være barn i Ytrebygda da. Vi fikk
også lånt et stort billedmateriell fra

lokale entusiaster, som vi stilte ut for
elever og foreldre.

Mot slutten av året tok kulturkon-
toret i bydelen kontakt med oss. De
ønsket et samarbeid med skolen, der
Gunnar Reigstad kunne komme inn
med animasjonskurs for noen elever.
Lærerne på 7.trinn tente også på
ideen, og vi ønsket å knytte samarbei-
det opp mot kulturbyprosjektet vårt.
Vi skjønte at dette var en unik
mulighet for elevene våre til å lære
noe om filmskaping. Det er få, om
noen barneskoler, som har utstyr og
kunnskaper om animasjonsfilm. 

I februar 2001 startet vi opp med 76
elever(!), 5 lærere og Gunnar. En dag 
i uken kom han til skolen og ble med
i tre undervisningstimer. Da hadde
klassene kunst og håndverk, og vi
hadde bra lærerdekning. Det ble like-
vel lagt vekt på at prosjektet skulle gå
inn i flere fag og at filmen fikk et
flerfaglig innhold som resulterte i at vi
kunne knytte flere av elevenes skole-
timer inn i produksjonen. Skolen
hadde trangt om plass 
i denne perioden, så arbeidet foregikk

i klasserommene våre, på sløydrom-
met og det tilstøtende heimkunnskaps-
rommet. Resten av skolens personale,
ikke minst renholderne, var velvillig
innstilt til vår okkupasjon av ledig
plass til de oppbygde scenene våre.

De første ukene gikk med til
generell innføring og demonstrasjon
av animasjonsteknikker. Vi valgte
dukkefilm, som er den mest tradi-
sjonelle av de tredimensjonale ani-
masjonsfilmteknikkene. Denne tek-
nikk krever mye arbeid, men siden vi
var mange deltagere ble denne tek-
nikken foreslått av Gunnar. Plastelina
ble valgt som modellmateriale. 

Vi er i gang
Så var det tid for brainstorming. Da
tittel allerede var bestemt, ble det satt
opp en stikkordsliste i plenum på hva
som kunne være aktuelt å få frem i fil-
men. Listen ble lang, og forslagene
fordelte seg godt på gammel og ny tid. 

En gruppe elever sammen med
Gunnar ble tildelt å lage et manus. 
De tok for seg listen av stikkord og
ordene som ble valgt ut, ble plassert 
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i storyboard. Små skisser ble tegnet
inn til ordene og innhold i scenene ble
bestemt. Fortellingen viste utviklingen
fra bondelivet på landet og frem til i
dag med industri og bebyggelse. Ved
hjelp av tre scener fra samme sted,
Skranevannet, «Sandslis grønne
lunge», prøvde vi å fortelle hvor vik-
tig det er å bevare noe av naturom-
rådet. Dette ble den røde tråden 
i filmen.

Å være instruktør for 76 elever og 5
lærere, som aldri hadde laget ani-
masjon før, ble en utfordring. Vi fore-
tok en oppdeling av klassene
(26+26+24 elever)og hver klasse ble
delt i tre. Hver av de ni gruppene
måtte gå til området sitt, for å tegne
og fotografere det de skulle iscenesette.
Hvor mange etasjer har Hydro-bygget
og hvilke reklameskilt finnes på
Fanatorget? Det ble jobbet mye med
målestokk. Hvor stort er et busskur 
i virkeligheten, og hvor stort må det
lages i papp? Dukkene måtte også
lages i rett størrelse. Elevene fikk bruk
for alle sine matematikk-kunnskaper. 

En liste over hva som skulle kjøpes
inn ble satt opp, og innkjøp ble
fordelt på lærer og instruktør. 2
tablåer ble laget av finèr (1m x 1m).
På disse ble det modellert fjell av avis-

papir og lim og annet eksteriør, hes-
jer, brygge, klatrevegg etc. 6 elever
fikk «ansvar» for hvert sitt tablå.
Dette viste seg å være den beste løs-
ningen m.h.t. gruppearbeid og syssel-
setting av elevene. Under innspilling
var det også enkelt å sette sammen
tablåene slik at scenen fikk et meget
godt resultat m.h.t. dybde, 3D og
skyggevirkning. Figurene som ble
laget i plastelina hadde en størrelse på
1:10, ca. 16-18 cm. De 15 hoved-
dukkene som ble brukt, fikk skjellett,
laget av klosser, hylser og streng. 20
elever fikk denne oppgaven. Det var
mye som skulle lages: skaterampe,
Sandslihallen, fotballbane,
Statoilbygg, Hydrobygg, Fanatorget,
Kværner, skolen, små hus, brygge,
katt, hund, måker, fisker, hest, kuer,
hesjer, steingarder, plog, bulldozer,
busskur m.m. Alle disse tingene ble
fordelt på gruppene og alle hadde
mer enn nok å gjøre.

Det ble laget 3 forskjellige himler.
Disse var 4 meter lange og skulle fun-
gere som bakgrunner i filmen. Blå m/
skyer, blå uten skyer og en kveldstem-
ning. Musikk og lydeffekter hørte også
med. En gruppe elever fikk ansvar for
dette, og sammen med en av skolens
musikklærere, ble det ved hjelp innspilt

bl.a. bilstøy og fugler i nærområdet på
minidisc. Musikk ble laget på data-
maskin av noen av elevene.

Innspilling
Egnet innspillingssted ble funnet
innerst inne i skolen, i keramikkrom-
met. Dette hadde ingen vinduer og
viste seg å være prima for oss.
Rommet ble stengt for andre og alt
keramikk-arbeid ble henvist til sløyd-
sal. På dette rommet ble all ferdig
produksjon lagret og avlåst. Igjen var
det positiv innstilling fra resten av
skolens personale.

Innspillingsutstyret, som ble leiet fra
Bg. Animasjon A/S, ble rigget opp her
og fire lyskastere ble montert. Neonlys
i taket ble koblet av, for å unngå flim-
ring. Alt tilbehør til hver scene ble
plassert i hyller slik at oppbygging av
hver scene gikk fort. Gjennom kamera
via monitor ble scene-utsnittet «mon-
tert» på tablået. På de fleste scenene
brukte vi flere tablåer satt sammen.
Dette ga oss bedre utnyttelse av sce-
nene og vi kunne filme med større av-
stand og bruke zoom.

14 dager var avsatt til innspilling og
ALLE elevene fikk være med å ani-
mere. Egen innspillingsplan var laget
med elevenes navn og ca. klokkeslett
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når «elevens scene» skulle filmes inn.
All innspilling ble gjort etter skoletid,
17.00 – 21.00. De elevene som flittig
stilte opp på fritiden sin, fikk avspa-
sere noe skoletid. Også helgene gikk
med, mest til de kompliserte/tid-
krevende scenene. Dette måtte vi for
eksempel gjøre i scene 13, der 27
biler skulle animeres 2 millimeter
samtidig 300 ganger og et nærings-
bygg skulle ploppe opp på slutten av
scenen, samtidig som det ble brukt
zoom. Innspillingen ble meget kreativ,
da det underveis i nesten alle scener
ble forsøkt å legge inn mer bevegelse
enn først bestemt … Dette gikk helt
flott og førte til at flere av elevene
fikk sette preg på filmen. Alle scener
ble innspilt med enere, 25 bilder i
sekundet, dvs. ett bilde pr. flytt, 25
bilder/sek. = myke og fine bevegelser.

Sluttføring 
I og med at vi jobbet med avgangs-
klasser, var vi avhengige av å bli ferdig
før skoleslutt i juni. Det var derfor
svært hektisk de siste ukene. Under
innspilling ble det stilt store krav til
nøyaktighet. Dette fordi vi under redi-
gering bare skulle redigere fine over-
ganger i scenene og legge på tre lyd-
spor: voice-over, musikk og effektlyder.

Mindre enn to uker før ferien ble
voice-over lagt på filmen. Creditliste
over hvem som hadde laget og finan-
siert filmen ble redigert inn på slut-
ten. Alt gikk helt etter planen og fil-
men ble ca. 5 minutter lang. Filmen
ble kopiert over på en mini-DV (mas-
ter) og siden kopiert over på CD-rom
og VHS kassetter. Totalt kostet filmen
15.000 kr. Av disse gikk 4000 kr til
materiell, mens 11000 kr gikk til lån
og forsikring av filmutstyr. Inntektene
fikk vi fra Skolefilmutvalget, skolens
FAU og Kulturkontoret i Ytrebygda.

Som man sår, høster man
At LokalTV og Bergens Tidende kom
og laget reportasjer om prosjektet vårt
var spennende og inspirerende for
elevene. Fra beitemark til bydel ble
sendt til ungdommens kulturmøn-
string og til Amandus, der den til vår
overraskelse ble nominert for beste
animasjon. Filmen vår vant ikke, men
den ble lagt merke til, slik at den ble
sendt til ulike festivaler ute i den store
verden, under navnet From Grass to
Concrete. Vi fikk tilbakemelding om
at vi hadde vunnet 2. premie i Hellas
på en festival kalt «European Meeting
of Yong People`s Audiovisual Creation
Camera Zizanio». I Australia ble fil-

men på «Auburn International Film
and Video Festival» nominert til
«Tadgell`s Bluebell Award».

Reisen til Amerika
Høsten 2001 fikk skolen en henven-
delse om et nytt animasjonsprosjekt.
Det skulle dreie seg om utvandringen
til Amerika, og skulle være et samar-
beidsprosjekt med Seattle, vennskaps-
byen til Bergen. Ideen kom fra Erling
Ericssons lignende prosjekt med
Gøteborg og Chicago. Elever i
Gøteborg laget en animasjonsfilm om
de som drog fra distriktet på slutten
av 1800-tallet, for å finne lykken i
USA. Den ble sendt til Chicago, og
elever der laget en film om hvordan
det gikk med disse menneskene.

Erling Ericsson henvendte seg så til
1.amanuensis Knut Terum ved
Høgskolen i Bergen, med spørsmål
om han kunne få til et tilsvarende
opplegg knyttet til vennskapsbyene
Bergen og Seattle. Ericsson hadde sett
produksjonen Fra beitemark til bydel,
som Gunnar og elever ved Aurdalslia
skole hadde laget, og mente at disse
også ville makte å produsere ani-
masjonen om utvandringen fra
Bergen, på en utmerket måte. Siden
Gunnar var sluttet som filmklubb-
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leder i kommunen og drev kun film-
arbeid på hobbybasis, ble det store
spørsmålet om han kunne påta seg
oppgaven som instruktør. Gunnar sa
ja. Vi så en fin mulighet for elevene å
kunne praktisere engelsk, ved å sende
epost til amerikanske jevnaldrende. 
Å kunne ha en form for samarbeid
under hele produksjon ville være en
unik og genuin arbeidsprosess for
Gunnar og skolen. Det andre spørs-
målet var: Kunne Bergen kommune
skaffe startkapital til prosjektet? På et
møte med kommunen ble idéen pre-
senter av Knut Terum og Gunnar, og
der fikk de et positivt svar med støtte
på kr. 20.000. Det ble søkt Skolefilm-
utvalget om kr. 10.000, og også her
ble søknaden innvilget. Med kr.
30.000 hadde vi skaffet startkapital
og prosjektet kunne igangsettes. 

Høsten 2001startet Aurdalslia skole
et spennende forsøk i 6. og 7.klasse.
På hvert av trinnene var det to klasser
som ble slått sammen til storklasser;
en for 6. og en for 7. Elevene hadde
kjernetid og fleksitid, og jobbet etter
ukentlige arbeidsplaner.

Det var disse som fikk tilbud om å
være med på det nye prosjektet. For å
kunne være med måtte de være villige
til å bruke en kveld i uken. Mellom

25-30 elever på de to trinnene meldte
seg, og vi lot alle være med. En kon-
taktperson i kommunen og en repre-
sentant fra Seattle-Bergen Sister City
Association fikk oppgaven med å
finne samarbeidspartnere i Seattle.

Oppstarten
Januar 2002 startet vi opp. Som med
Fra beitemark til bydel kom Gunnar en
dag i uken i skoletiden. I plenum ble
innhold/manus diskutert og i de neste
to ukene ble tavlen og tegneark flittig
brukt. Som instruktør måtte Gunnar ta
(kanskje noen upopulære) avgjørelser
og kutte ut scener. Likevel ble story-
boardet lengre og lengre. Til slutt
hadde vi en historie med 220 scener på
land og til havs: Vi skulle følge en fa-
milie (far, gravid mor, datter og sønn)
som bodde på en bondegård utenfor
Bergen. Der livnærte de seg med jord-
bruk og fiske. På Torget i Bergen solgte
de poteter og fisk. En dag, på vei hjem,
fikk faren øye på en plakat på et tre.
Her sto det om den store seilbåten som
skulle til Amerika… Da reisen over
havet kunne ta tre måneder, måtte vi få
frem noe av det som kunne skje under-
veis. Bl.a. storm, spying, fødsel, begra-
velse, dans på dekk og møtet med
Frihetsgudinnen m.m.

Storproduksjon 
Mye skulle lages. 40 dukker (20 med
skjellett), hester, ku, høner, brønn, 
12 store fjell, gårdshus m/fjøs, robåt,
Bryggen, 5 himler (hver på 4m), seil-
båt, Frihetsgudinnen, utstyr eksteriør/-
interiør og mye, mye mer. Noen av
rekvisittene ble laget i forskjellige
størrelser som f.eks. båt, vogn og
Bryggen. Det skulle vise seg at vi sto
overfor en produksjon som kunne ta
tid. Allerede under planleggingen ble
det bestemt, at hvis vi skulle ha noen
som helst mulighet til å få dette til,
måtte en workshop etableres 1 dag på
kveldstid. Da skolens sløydsal alltid
sto tom etter skoletid, ble det søkt
skolen om ytterligere 2 kvelder, og det
fikk vi. Elevene stilte regelmessig opp
– om ikke alle samtidig, men nok til å
holde produksjonen godt i gang.

Kulturkontoret i Ytrebygda ble kon-
taktet og en søknad om produksjons-
støtte på kr 10000 ble innvilget. Etter
hvert som tiden gikk, ønsket vi kon-
takt med den skolen vi skulle samar-
beide med i Seattle. Vi etterlyste
opplysninger om skole og kontaktper-
soner, men det var ikke lett. Ved opp-
start etter sommerferien kunne ikke
Gunnar komme og undervise i skole-
tiden, og all produksjon ble lagt til
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workshops på kveldstid. Vi var ferdig
med mye av de store tingene, fjell,
dukker, bondegård – men en del gjen-
stod. Denne høsten fikk vi svar fra
Seattle. De kunne ikke være med på
prosjektet pga. manglende finansie-
ring. Hva skulle vi gjøre da? Skulle vi
avslutte, eller fortsette med vår del?
Det var aldri tvil om at vi skulle fer-
digstille prosjektet. 

Animasjon med «enere»
I motsetning til innspillingen av Fra
beitemark til bydel, som besto av flere
enkle scener som ble innspilt i krono-
logisk rekkefølge fra første til siste
scene, måtte denne filmen innspilles
på en måte som krevde større
nøyaktighet, der alle scenene i hvert
miljø måtte innspilles ferdig, uav-
hengig av historiens rekkefølge. Tidlig
i mars startet innspillingen. Fem
elever møtte på kveldstid, og bon-
degårdscenen ble bygget opp. Dette
settet skulle benyttes i ti scener;
m.a.o. en innspilling der elevene etter
hvert forstod at nøyaktig storyboard
var viktig. Alt ble gjort klart til neste
kveld for innspilling. 

Neste kveld skulle vi animere første
scene i filmen. Storyboardet viste
familien som kom hjem. Mor og barn

står i vogn, far med tømmene og hes-
ten trekker vognen frem mot husdør.
Gunnar lot dem prøve denne inn-
spillingen med enere. Elevene samar-
beidet og byttet på animeringen.
Filmens første sekunder var i boks og
de var tydelig stolte. Gunnar syntes at
resultatet ble imponerende og sa til
dem at hvis alle de 220 scenene skulle
animeres med enere – ja, da ville vi
ha jobb i minst 1 år! Arve (14 år)
utbryter kontant – Ka då … vi har
ikkje dè travelt – HELE filmen skal
bli sånn!!! Malen var satt – filmen
skulle innspilles med enere. I ettertid
anger vi ikke på det – alle elevene
viste en fantastisk tålmodighet,
fingerferdighet og ikke minst entusi-
asme, helt til siste scene. 

I forkant av hver uke ble elevene
oppringt og tildelt sin/sine dager. Det
skulle alltid være minst to og maksi-
mum fem deltagere på hvert sett.
Telefonlister ble utlevert, og ble noen
forhindret, pliktet vedkommende å
skaffe vikar. Kun tre ganger på 1 år(!)
har vi måttet avlyse p.g.a. dårlig
fremmøte. Ved siden av storyboard
loggførte Gunnar alle innspillinger:
dato, deltagere, scenenummer,
innhold og div. m.h.t. tid/timing.

Fabelaktig: Scene for scene 
– sekund for sekund

Å være instruktør for en så fin gjeng
har vært inspirerende. Selv på sene
kvelder, der vi i timesvis har bygget,
justert lys og skygge, for kun å sitte
igjen med 4 sekunder ferdig film, har
elevene bare smilt og ledd og sett frem
til neste dag og nye sekunder.

Fabelaktig! Innspillingen ble avsluttet
nå i høst, nå venter redigering og lyd-
setting. Alle effektlyder lager vi selv, og
vi er godt i gang med dette nå. Vi
prøver også å få kontakt med et ung-
domslag utenfor Bergen, som vi har
hørt skal drive med fele og trekkspill-
musikk. Til bakgrunnsmusikk vil vi
kanskje bruke De unges symfo-
niorkester. Filmen skal redigeres med
en voice-over på norsk og en på eng-
elsk. Vi ser slutten på 3 års arbeid.
Lang tid - ja, men mye måtte med og
filmens lengde blir ca. 20 minutter. Vi
gleder oss til å sende filmen til
Amerika, adressert: Seattle-Bergen
Sister City Association. Kanskje blir de
inspirert til å fortsette historien vår…
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Birgit Mathisen er lærer ved
Aurdalslia skole. Gunnar Reigstad 
er animatør.
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ANIMASJON
i videregående opplæring

Av Jon Kvist

Spørsmålet åpner opp for diskusjoner og antagelser
som bare stoppes av vår egen fantasi og kreativitet.
Før kretset svarene ofte rundt Disney-filmer, vår egen
Ivo Caprino og tsjekkisk animasjonsfilm på barne-tv.
Nå dreier svarene seg mer om spesialeffektene i
Ringenes Herre og The Matrix, tegneseriene The
Simpsons og South Park, eller en filmsnutt som finnes
på Internett eller en musikkvideo. Grensene er utyde-
lige. Animasjonskunsten har aldri vært en strengt
bestemt sjanger, og med utviklingen av ny teknologi vil
det bli enda vanskeligere å bestemme hva animasjon er.

Animasjon i læreplanen
Animasjon kan være så mangt, og det er først nå i det
siste at det har begynt å skje noe her i Norge når det
kommer til bruken av animasjon som metode. I lære-
planen for medier og kommunikasjon er det tatt liten
høyde for den etter hvert utvidede bruken av ani-
masjon. Læreplanen tar hovedsakelig for seg hoved-
elementene innen medier som bilde, tekst, lyd og nye
elektroniske medier, men animasjon er i virkeligheten
den eneste teknikken som innehar alle disse ele-
mentene og bruker dem direkte i konstruksjonen av
kommunikasjon, forståelse og mening. I animasjon er
det prosessen som er viktigst; det er rennesteinen mel-
lom bildene som er limet og stedet hvor magien tar

sin form. Det som skjer mellom bildene bekrefter ani-
matørens ferdigheter og kunst. Prosessen består av å
skape bevegelse og vil være rettet mot fullføringen av
en strek, et «tweak» eller flyttingen av et objekt iste-
denfor et mesterlig utført produkt. 

Animasjonsprosessen
Prosessen i en animasjon åpner for kreativitet og en
utvikling der elevene selv står for alle valg. I før-pro-
duksjonsfasen av en animasjonsfilm utvikles karak-
terer, scenedesign, storyboarddesign, manus og en ani-
matic. Viktigst vil nok arbeidet rundt manus og story-
boardet være. Det er her arbeidet struktureres og alle
gags finner sin rette plass, ting som er godt integrert 
i animasjonsprosessen. Arbeidet med karakterer og
scenedesign åpner for at elevene kan skape sine egne
fantasier. Bakgrunnene kan være satt sammen av
ulike elementer, og danne en collage og cut–out preget
stil. Eventuelt kan også computergrafikk danne bak-
teppet. 3D-computerkonstruksjon er en teknikk som 
i større grad må inn i skolen for å gi elevene et godt
grunnlag for videre arbeid og studier. Bruken av de
forskjellige teknikkene vil være med på å utvikle deres
fotografiske sans og gi dem en følelse for sammen-
hengen mellom lys og arkitektur og det som kalles
scenerommet. Et annet element som er viktig i før-
produksjonen er improvisasjon og eksperimentering;
det som kalles lek! Her vil elevene filme sin frem-

[18] [tilt] nr. 3–4 2004

Å lage animasjon kan virke som en utakknemlig oppgave, og 
i skolen kan det virke som det er enda vanskeligere og mer tid-
krevende å starte et prosjekt eller en oppgave innen animasjon.
Denne tanken slår oss ofte når vi skal oppfylle de krav og mål
som kommer i læreplanene. Og det er ofte disse tankene som
hemmer våre evner til å tenke litt annerledes og til å stille oss
selv spørsmålet: Hva er animasjon?
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førelse av det som skal animeres, noe som igjen
brukes som referanse for hvordan hver enkelt karak-
ter skal bevege seg. Elevene vil ha mulighet til å
improvisere over skuespillet, time bevegelser, utforske
akrobatiske og visuelle gags. Dette vil være med på å
gi forståelse for struktureringen av bevegelse og
dramaturgi som igjen settes sammen til et helhetlig
uttrykk. 

Eksemplet kan gjøres ved å:
1. Filme en person i hel figur som utfører 

skuespillet
2. Filme ansiktsuttrykkene 
3. Ta en serie med stillbilder av ansiktsuttrykk 
4. Sette det hele sammen til en sekvens hvor

elevene kan studere enkeltbevegelsene. 

Utviklingen av en animatic
Et av de siste elementene i en animasjonsproduksjon
er redigeringen av en animatic. En animatic er en
filmskisse bestående av elementene fra før-produk-
sjonen. Her vil nye visuelle elementer bli lagt til eller
scener tatt vekk. Dette gir en ide om filmens lengde
og hjelper også med å gi elevene en estimert timing
på hver enkelt sekvens. 

En animatic kan inneholde:
1. Storyboardet, som filmes og legges i sekvens 

i et redigeringsprogram 
2. Et lydspor med råopptak av eventuelt dialog 

og musikk   
3. Alt råmateriale fra improvisasjonsrunden  
4. Scenedesign sammen med karakterskisser 

og en type cut out animasjon 
5. Kameravinkler, som kan innarbeides mer 

nøyaktig

En animatic kan hele tiden utvides med nye klipp.
Dette gir elevene en større forståelse for filmspråket
og dramaturgien. Å fortelle hovedsaklig gjennom
bilder er med på å utvikle en større forståelse for de
tekniske aspektene ved dannelsen av en historie. 
Å lage en film bestående bare av bilder er en metode
som blir mye brukt.

Det kan være seg: 
1. Vanlige fotografiske bilder satt sammen 

i sekvens til en historie  
2. La elevene selv tegne, male, eller klippe sammen

egne collagearbeider til rene abstrakte kompo-
sisjoner.

3. Bevegelig scrapbook – en visuell dagbok som et
sted for eksperimentering og utforskning av
teknikker.

Ved å bruke en måte som kun forteller gjennom
grafiske elementer, legges det også krav til elevens
egne forventninger om hva en film og spesielt ani-
masjon er i seg selv. Eleven må gjøre bevisste valg
som i stor utstrekning kun er bygd på konflikten fra
bilde til bilde i en sekvens. Disse valgene er med på
å øke selvbevisstheten og styrke elevens teknikk og
metodikk for videre arbeider. Dette gir elevene større
innsikt i hvordan de grafiske kvalitetene i filmram-
men kan brukes. Det danner grunnlag for
opplevelsen av rom og rytme. Viktig er også hvor-
dan flyten av bilder dannes og hvordan bildets form
dikterer sekvensen og skaper rytmen i en film. 

Tverrfaglige kombinasjoner
Å bruke animasjon i skolen har flere muligheter og
egentlig et uendelig potensiale å ta av, spesielt når
arbeidet er rettet mot den enkelte elev. Det behøver
ikke være plastelinafigurer eller tradisjonelle
«cut–out» produkter. I en tverrfaglig kombinasjon på
videregående nivå åpner animasjon opp for mer kom-
plekse temaer enn vanlig fiksjonsfilm. Å bruke ani-
masjon vil gi elevene bedre evne til å tolke konstruk-
sjonen av også andre medier og selv å begrunne valg
av stil og form. Sammen med uttrykkshistoriefaget
kan maleriene av de store kunstnerne fra vår kultur
brukes som et bakteppe for utviklingen av en film-
sekvens. Maleriene åpner for utforskning av kompo-
sisjonsprinsippene, og montasje- og redigeringsteorier
kan settes på prøve og testes ut. Men det er ikke nød-
vendigvis bare elementer fra kunstteori og vanlig fik-
sjonsfilm som burde fremheves. Når det kommer til
bruken av elektroniske medier er animasjon
grunnlaget for all interaktivitet vi finner. 

Kompetente elever 
For å utvikle kompetente elever må skolen være mer
frempå i bruken av animasjon som det varierte og
sjangerløse mediet det er. Det må brukes mer tid på
undervisningen i nye elektroniske medier som et
verktøy hvor kunnskap utvikles og formidles.

[19][tilt] nr. 3–4 2004

Jon Kvist, animatør og lærer på studieretning for
medier og kommunikasjon, Bjerke vgs.
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Lærling hos Snøball

Med Kennet
fra Kirkerista til Katmandu

Av Mette Indrehus

Navn: Kenneth Angeltun
Alder: 18
Arbeidsplass: Snöball Film AS

Å velge noe annet
– Jeg var usikker på om jeg skulle
velge å gå videre på medier og kom-
munikasjon på Skedsmo videregående
eller gå ut i læra. Det var vanskelig å
skulle rive seg løs fra skolen, men
etter at jeg be-
gynte hos
Snöball har jeg
ikke angret på
valget og vil
anbefale dette
på det sterkeste.
I to år fremover skal Kenneth jobbe
full tid hos filmproduksjonsselskapet
Snöball. Etter endte to år og bestått
svenneprøve mottar han fagbrevet og
kan titulere seg som mediegrafiker. 

– To år med filmproduksjon er ok 
å ha på cv´n når jeg skal søke meg
videre. Etterpå kan jeg velge å ta siste
året på skolen og allikevel få
studiekompetanse. 

Rift om attraktiv jobb
Mange ønsker seg lærlingplass etter
VK1 medier og kommunikasjon og
det er stor rift om plassene. Kenneth
har kapret landets eneste lærlingplass
innen filmproduksjon. Ifølge styrele-
der Pål Karlsen; – fordi han er flink! 

Snöballfilm er et relativt lite firma
med kun fem ansatte, og arbeids-
dagen er derfor variert for Kenneth.
Han får prøve seg på det meste; han

digitaliserer,
designer,
redigerer,
lager web-
sider. Skal
teamet ut på
oppdrag er

Kenneth med som assistent eller B-
fotograf. I tillegg får han reise ut på
oppdrag alene.  

– Den siste jobben jeg gjorde var 
å dokumentere reklame-boards. Det
er gøy å få gjøre ting på egenhånd.
Overgangen fra skole til jobb var ikke
vanskelig for Kenneth, bare deilig. 

– Nå blir jeg ikke overlessa med

lekser og får dessuten fordype meg i
det jeg savnet mest på skolen; arbeid
med film.

Allerede andre uken i jobb sto
Kenneth midt i en direktesendt
flerkameraproduksjon fra
Operatomta i Bjørvika – med hele
pressekorpset og kongen og dron-
ninga til stede! 

– Det gir et kick å være med på 
produksjoner i så stort format. 

– Forrige uke laget vi en reklamefilm
for Sjømannskirken som skal gå på tv
i romjula. Vi gjorde om Kirkerista til
et torg i Katmandu. Det var 30 men-
nesker, tre høner og en geit på settet,
og stemningen var høy. Det tok fire
timer å filme det vi trengte til en seks
sekunders ferdig sekvens! 

Kenneth har lyst til å fortsette med
film- eller tv-studier, kanskje vil han
bli regissør? 

– Men først skal jeg tilbake på skolen
et år. Det blir uvant å komme tilbake,
men jeg skal nok tilpasse meg.

[20] [tilt] nr. 3–4 2004

Forrige mandag
gjorde han om
Kirkerista til et torg 
i Katmandu. Neste uke
skal han filme matte-
lærere i Stavanger,
Tønsberg og Lillesand.
Kenneth Angeltun er
mediegrafikerlærling
hos Snöball Film AS og
savner ikke skolen.

«Her føler jeg at jeg er til nytte og
får utretta noe. Dessuten lærer jeg

ubevisst gjennom å gjøre ting i
praksis»
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å forme en fortelling

[22] [tilt] nr. 3–4 2004

Praktiske verksteder med animasjonsfilm er en
vellykket måte å følge opp filmpensum i
grunnskolen på. Produksjonene bør basere seg
på de unge «regissørenes» rollelek og impro-
visasjon. Det går fint an å forme for å fortelle 
– uten storyboard som bindende utgangspunkt.
Barna er filmeksperter. Hurra!
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[23][tilt] nr. 3–4 2004

Av: Inger Christine (ICe) Årstad

(...) – Dere skal elske skuespilleren deres! Lag akkurat hva
dere vil. Jeg er på besøk i ei skoleklasse og vi har akkurat
startet arbeidet med animasjonsfilmverkstedet. I dag klip-
per og limer vi med farget papir, fjær og paljetter.15 elever
i 6.klasse sitter samlet rundt langbordet. Praten går livlig
om sin egen eller andres kommende «papirskuespillere».
Noen forandrer litt på figuren i forhold til inspirerende lek
med sidemannen sin skuespiller, andre er dypt konsentrert
om sin egen karakter. Ungene har klare kulturelle refe-
ranser og kjenner godt koder som gir skuespilleren egen-
skapene de ønsker å oppnå.

Rollelek = fortellinger
(...) – Det ser jo ut som skikkelig barne-tv, jo! Etter hvert
som de blir ferdige, legger barna «skuespilleren» sin ned
under kameralinsa. Entusiasmen er stor når papirfigurene
vises på TV-skjermen: – Se! Dinosaurusen som Kenneth
har laget, spiser banditten til Zybelin! Ta´n Zybelin! 
Rolleleken utvikler fortellinger. Zybelin bestemmer seg for
at sin banditt må ha en steinalderklubbe for å forsvare seg
mot dinosaurusen. Hun går tilbake til langbordet, finner
brun papp, klipper, limer og legger «skuespilleren» sin

tilbake inn i TV-bildet. Hun rekker akkurat å slå tilbake
mot det forhistoriske monsteret før det ringer ut til dagens
første friminutt.

Storyboardet
Tidligere ble filmene i et animasjonsfilmverksted planlagt 
i detalj, tegnet opp som en tegneserie, og så skulle barna
lage figurene og filme slik det stod opptegnet. Vi brukte
mye tid på forarbeidet, men jeg vil påstå at for mange barn
ble avstanden mellom blyant-tegningene på veggen og
fantasiene om den ferdige filmen for stor. Fortellingene
som utviklet seg hos barna underveis hadde liten plass.
Når vi filmet, var det selvsagt mulighet for å leke rundt
handlingen på storyboardet. Men fordi opptakene ble gjort
på 16mm eller 8mm film, kunne vi ikke se det ferdige
resultatet før flere uker etter formingen. De andre barna
kunne heller ikke jobbe videre på et sidesprang uten detal-
jert instruksjon fra lærer. Og fordi animasjonsfilming er en
sakte prosess, føltes det kanskje tryggest å følge story-
boardet. For det var jo dyrt å lage animasjonsfilm – og vil-
tre Petter måtte ikke ødelegge det flotte og eksklusive pro-
duktet ved å la trollet eksplodere utenfor berget, istedenfor
å gå inn i den planlagte huleåpningen.

Dagens mediehverdag
Prisen på digitale videokamera har falt drastisk. Redigerings-
program er standard på datamaskinene. Å lage film er blitt
en fritidsaktivitet som er tilgjengelig for de fleste. Vi ser
unger som løper rundt i skogen og spiller inn «Ringenes
herre» med animerte spesial-effekter. Sjuåringene gjør lego-
bygging til historiefortelling i sine egne «Lego-studioer».
Barn og unge er et filmpublikum med erfaring! Gjennom
barne-TV, filmkanalene og kinobesøk har de fleste barn
sikkert sett én animert film om dagen – allerede fra før de
kunne gå. Elevene har klare forbilder og ideer om hvordan
filmene de lager skal være.

Metodikk-skifte
Barn og unges økende filmkompetanse sammen med til-
gangen på digital teknologi skaper et naturlig skifte i
metodikken rundt hvordan vi kan lage animasjonsfilm 
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i skolen. Nå ser elevene produksjonen samtidig som de for-
mer for å fortelle. Den umiddelbare responsen fra monitor
under opptakene, åpner opp for barnas sjenerøse evner til
rollelek og improvisasjon. Under opptakene ligger det til
rette for kontinuerlige forandringer og tilpasninger i
forhold til de andre barnas idéer og uforutsette hendelser.
Abstraksjonen mellom det de former under kamera og
hvordan filmen «egentlig» blir, er borte. Dermed blir barna
mer bevisste sitt eget formspråk under innspillingene. For å
løse filmatiske problemer prøver de ut fortellingene under
kamera – gjennom først å leke ut handlingen for så å ani-
mere den etterpå. I løpet av innspillingene kan barna spole
tilbake og se på filmen de er i ferd med å skape. Kunnskap
om filmens fortellerspråk og sjangre er ofte ikke-verbal
kunnskap hos ungene. Dette er en innsikt de ikke har et
bevisst forhold til før de må løse en filmatisk utfordring.
Spesielt barn som har problemer med ord, kan frigjøres
gjennom direkte arbeide under kamera.

Gruppene dannes
Tilbake til 6.-klassingene våre: Vi prater om «skue-
spillerne» på den store tv´n. Jeg spør om noen av figurene
kjenner hverandre. Jeg får vite at Zybelins banditt
«naturligvis» er fienden til dinosaurusen, som faktisk er
venn med marsboeren, de er jo grønne begge to! Men hun-
den er ikke lenger bandittens venn. Den vil heller være snill
og har dannet en gruppe sammen med en gris, en blomst
og to jenter. Det er bestandig fascinerende at elevene vet
hvilke av «skuespillerne» på skjermen som kjenner hver-
andre, hvem som er venner, eller fiender eller forelsket. De
tre gruppene som dannes gjennom samtalen går bort til
hvert sitt kamera med monitor. Jeg spør gruppen hvor
«skuespillerne» deres bor.

Kulissene formes under kameraet slik at de synes i monitor.
Etter flere runder med rollelek, er det for Kenneth,
Zybelin, Thomas, Sindre og Stine selvsagt at marsboeren
bor på Mars og at handlinga skal foregå der.

Filmspråk
(...) – Starten av en film er som å åpne opp døra til et rom
vi aldri har vært i før. Vi må finne ut hvor vi er før vi

møter de som bor der. Jeg lærer bort filmspråk. Det er nå,
når barna skal starte filminga av fortellinga at den store
utfordringa for oss voksne kommer. Barna trenger veiled-
ning i hvordan «skuespillere» og sted etableres i filmen.
Som veiledere må vi kunne filmspråk.

– Hvem bor mest på Mars?
– Marsboeren.
– OK. Da må Marsboeren være den første vi ser på Mars.

Jeg noterer meg at marsboerens eier, Sindre, er den første
som skal animere sin figur inn i bildet på tv´n.

– Bor det andre på Mars?
– Jo, dinosaurusen.
– Er de venner?

Jeg spør, og gruppa er enig i at dinosaurusen og mars-
boeren er venner. Kenneth er skaperen av dinosaurusen, og
han blir dermed den andre som skal skuespille sin figur inn
i bildet. Jeg oppfordrer ham til å animere dinosaurusen
helt inntil marsboeren for at publikum skal forstå at de er
venner. Slik er det på filmspråket – og kanskje i virke-
ligheten også? Jo, gruppa er litt fnisende enige i det. Barna
er på glid til å overta fortellingen igjen.

Deltakelse = kvalitet
I prosessen med å lage en animasjonsfilm er det mange 
og varierte arbeidsoppgaver som kryper under huden på
filmmediet: forming, lys, skuespill, fortellerkunst, musikk,
lyd, systemer, utregning og fotografering. Deltakelse gjen-
nom praktisk produksjon gir elevene rom til å skape sitt
eget filmuttrykk basert på egne opplevelser, ideer og
tolkninger. Å lære om film gjennom selv å beherske
uttrykksformen er spennende og motiverende. Kunnskap
stimulerer til leting etter kvalitet og de gode fortellingene 
i videohyllene. Dette er viktig med tanke på alle timene vi
bruker sammen med levende bilder, og all filmkompe-
tansen som barn og unge faktisk har. Hurra! 

[24] [tilt] nr. 3–4 2004

ICe Årstad er utdannet ved medialinja i Volda. Hun
har tilbudt animasjonsverksteder siden starten av
1990-åra, og hun har skrevet boka Med fantasien
som eneste begrensning. Om å lage animasjonsfilm
for barn og unge. Hjemmeside: www.tryll.no
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Animasjonsfestivalen i

FREDRIKSTAD

Av Ove Watne

Tre giganter
Under denne jubileumsfestivalen ble
tre store animatører fra Norden og
Baltikum hyllet med «Il Tempo
Gigante prisen» for sine bidrag til
animasjonskunsten: Jannik Hastrup
fra Danmark, Per Åhlin fra Sverige og
Priit Pärn fra Estland. Alle tre har på
hver sin måte bidratt til å gi barn,
unge og voksne mange uforglem-
melige animasjonsfilmopplevelser i
mange år. Festivalen viste blant annet
Per Åhlins udødelige filmatisering av
Tage Danielssons historie om Karl
Bertil Jonssons julaften, som også ble
markert med en egen utstilling i
Fredrikstad bibliotek med Per Åhlins
originaltegninger fra filmen. I tillegg
hadde festivalen verdenspremiere på
Jannik Hastrups nye film om
Cirkeline, Cirkeline og verdens mind-
ste superhelt. 

På prisutdelingen fikk også initiativ-
taker til opprinnelige «Animerte

dager», Vibeke Christensen, en velfor-
tjent hyllest for sin innsats for ani-
masjonsfestivalen gjennom mange år.

Ny datateknikk
Under festivalen ble det arrangert et
bransjeseminar med fokus på en ny
dataanimasjonsteknikk som gjør pro-
duksjon av dataanimert 3D-film
rimeligere. Den danske animasjons-
suksessen Terkel i knibe, som har
solgt 400 000 billetter i hjemlandet,
var gjenstand for dette seminaret. Her
fikk deltakerne innblikk i hvordan fil-
men ble produsert på en måte som
minsker kostnadene betraktelig uten
synlig kvalitetsforringelse i animasjo-
nen. Filmens regissører, Stefan
Fjeldmark, Thorbjørn Christoffersen
og Kresten Vestbjerg Andersen, ble
tildelt en egen innovasjonspris for
arbeidet med denne animasjons-
teknikken.

For øvrig ble Terkel i knibe gjenstand
for livlig debatt da det viste seg at
flere skoler ikke ønsket å vise filmen

for 9. og 10. klasser, slik det opprin-
nelig var tenkt i forbindelse med Den
kulturelle skolesekken. Filmens iro-
niske og harsellerende behandling av
temaer som forholdet mellom barn 
og voksne, mobbing og vold ble for
vanskelig for enkelte lærere. 

Prisvinnere
Festivalen ønsker å stimulere nye ani-
masjonsfilmtalenter til videre produk-
sjon ved å utdele en pris til beste stu-
dentfilm. Prisen gikk til Finland og
Sara Wahl, Sampa Kukkonen og Simo
Koivunen for filmen Nightshift, som
forteller en historie om en fugl som
har en flaggermus som nabo.
Dessuten fikk den danske filmen
Bjørno og Bingo av Sabine Ravn
hederlig omtale.

Animasjon for barn
Under festivaluken var 9 000 skole-
barn fra Fredrikstad på filmvisninger,
og omkring 50 barn prøvde seg med
forskjellige animasjonsteknikker ved
verkstedene som ble arrangert. 

5.–14. november
2004 ble den 

10. animasjons-
festivalen arrangert.

Festivalen presen-
terer og viser 

animasjonsfilmer,
har seminarer og
workshops og er 
et møtested for 

animasjonsbransjen
i Norden og

Baltikum. 
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Med animasjonsfilm 

på timeplanen

Tekst og fotos: Bente Aasheim

Elevene på Hasle skole er storprodusenter av anima-
sjonsfilm, og alle filmene har blitt til i skoletiden!
Ved hjelp av et digitalt kamera og en animasjons-
boks har elevene de siste fem årene produsert over
50 filmer om temaer som spenner fra melk til
vikingtid. 

Vist på NRK
– Den siste filmen vi lagde fikk jo nesten litt suksess.
Det ble litt ekstra rundt den, sier Lars Holden
Nicolaysen (12 år). Lars smiler fornøyd og forteller
om da deres anti-mobbefilm Den kortvokste sjiraf-
fen ble vist på Sommermorgen i NRK. – Det var
innmari kult, fordi det er jo ikke ofte sånn skjer. Det
er som lotto, sier Ali Ilmari Jaatinen (12 år). – Det
er ikke så stor sjanse for å trekke vinnerloddet, og
det føler jeg at vi gjorde da. Det var litt flaut at jeg
hadde jentestemmen til sjiraffen da, ler Lars.

Plastelina er best 
– I den første filmen vi lagde, animerte vi med papp 
og papir. Lars forteller at den handlet om det å reise ut
i verden og komme til ukjente og skumle plasser. Hele
klassen var med på å bestemme hva som skulle skje. 
– En annen gang lagde vi film om musikk, forteller
Ali. Han mener at han lærte litt om både musikk og
kunst og håndverk når de lagde filmen The Jazzsinger,
men det som var morsomst var å få figurene til å bli
levende og bevege seg i takt med musikken. 

– Det er morsomst å lage film med plastelina, sier
Lars. Han liker å arbeide tredimensjonalt, og mener
at bevegelsene til figurene ser mest naturlig ut da. 
– Dessuten krever plastelina mer arbeid, og det liker
jeg. Vi har sittet inne i mange friminutt, og det er
kult! Lars sier videre at han kanskje skal bli arkitekt
når han blir stor. – Men dersom jeg ikke klarer å bli
det, vil jeg gjerne være litt kunstnerisk og utvikle
min egen tegnestil som kan brukes i animasjonsfilm.

[26] [tilt] nr. 3–4 2004

Ali og Lars er å regne som Hasle skoles mest erfarne animatører
sammen med resten av elevene på 7. trinn. Når de har lært om
reklame i norsken og jordbruksprodukter i natur- og miljø-faget,
har det vært helt naturlig å lage reklamefilmer om pølser og
melk. Hver høst i de siste fem årene har produksjonene hatt
høytidelig premiere på skolens høstutstilling. 
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– Jeg tror vi lærer litt om samarbeid og sånn 
På spørsmål om hva de lærer av å lage animasjons-
film i skoletiden, sier både Ali og Lars at de lærte mye
om mobbing når de lagde filmen om den kortvokste
sjiraffen som ble ertet fordi han ikke var høy nok til å
finne mat selv. – Men det er jo sånn at vi samarbeider
når vi lager film, sier Ali, og da lærer vi jo også at vi
må respektere hverandre og ta hensyn til ideene til
alle på gruppa. Det er viktig, mener han, fordi ellers
er det ikke sikkert at man får laget en bra film. – Alle
mente at ideen min om sjiraffen var skikkelig idiotisk,
sier Lars, og vi kranglet litt om det. Men til slutt så
ble det bra. Vi gjorde det sånn at alle fikk jobbe med
det de var flinke til. Noen er flink med lyder, og noen
passer best til å flytte figurer eller tegne storyboard. 

– Lars har talent innen maling og kunst, så derfor
malte han bakgrunnen vi brukte. Jeg lagde figurer
og miljøer, sier Ali. – Det er å samarbeide, og det må
vi, for ellers blir det bare dumt!

– Jeg synes at alle barn skal ha rett til å animere
I formingsrommet på skolen stimler en liten gruppe
6.klasse-elever sammen rundt et stort kvadrat med
oppbygde fjell, fosser, sjøer og åkerlandskap. En
halv dag i uka, i 9 uker, har de samarbeidet om å
lage to landskap. Dette skal bli til miljøet hvor leire-
figurer blir levende i en animasjonsfilm.

Waqas Muhammed Hussain (11 år), Karoline
Kingsrød (11 år) og Rakia Mohammed (12 år) har
ikke laget animasjonsfilm før, men de har et godt
begrep om hva det dreier seg om, ettersom de har
fulgt godt med på premierevisningene til de andre
filmene som har blitt laget. Nå føler de at det er på
tide at det blir deres tur. – Det er nesten litt slemt at
vi er de eneste som ikke har lagd film ennå, sier
Waqas. Jeg synes at alle barn skal ha rett til å ani-
mere. Det ser så morsomt ut når man får leirefigurer
til å snakke. Rakia legger til at de andre har laget fine
filmer med mye fantasi, men hun tror bestemt at de
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Waqas, Rakia og Karoline rundt landskapet de har laget
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skal klare å lage den beste filmen. Hun er tydelig stolt
av miljøet som nå er ferdigstilt til sine nye innbyg-
gere. – Jeg håper vi får stående applaus, sier Karoline.

– Filmen kan jo handle om gamle dager 
Elevene er allerede i gang med å tenke på hva slags
historier de kan skrive. Miljøet de har laget fungerer
som inspirasjon. Når elevene begynner en filmperi-
ode, tar de ofte utgangspunkt i noe som er pensum 
i KRL, norsk, samfunnsfag eller kunst og håndverk.
På den måten må elevene forske i fagstoffet på en
helt annen måte enn hva de er vant med fra
tidligere. Nå blir det viktig å merke seg med detaljer
som f.eks hvordan hus og kirker så ut på Martin
Luthers tid, hvilke klær vikingene brukte, eller hvor-
dan våpnene som steinalderfolket jaktet med så ut.
Og skal man lage en film om en tidsperiode, så må
man jo også forske litt i hva som var typiske sam-
taleemner og hendelser på den tiden.

Rakia mener at miljøet de har laget ser gammeldags
ut fordi det ikke er hus der. – Filmen kan jo handle
om gamledager! Jeg vil lage noe om steinalderen,
sier Waqas, – noe som viser hvor vanskelig de hadde
det. Kanskje vi kan vise hvordan de jaktet og skaffet
seg mat, og så må vi vise hvordan klærne deres så
ut! Karoline vet ikke helt hva filmen bør handle om,
men hun gleder seg spesielt til å lage figurene. – Det
blir spennende å se forskjellen på figurene i virke-
ligheten og på film. 

– Det er litt vanskelig å skrive norsk, 
men jeg kan lage film
Edith Bassi (12 år) kom fra Sierra Leone til Norge for
to år siden. Etter ett år i mottaksklasse, begynte hun
på Hasle skole. Hun synes fortsatt språket er litt
vanskelig, men animasjon kan hun! Gjennom et pro-
sjekt hvor tanken var å innføre nye begreper på en
mer kreativ og motiverende måte enn den tradi-
sjonelle, har hun skrevet manuskript, tegnet story-
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Edith – forteller med animasjon Utsnitt av landskapet til Waqas, Rakia og Karoline
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board og animert en liten historie om seg selv som
håndballspiller.
Å trekke animasjonsarbeid inn i spesialopplæringen
har fungert som en motivasjonsfaktor for flere elever
på Hasle. Skriving kan være veldig gøy når bok-
stavene blir levende og finner på rare ting. Det kan
oppleves som mer nyttig å bruke tid på å skrive en
historie når formålet er at den skal ende opp som en
animasjonsfilm.

Edith har mange historier å fortelle, men det er ikke
alltid like enkelt å skrive og forklare på et helt nytt
språk. Gjennom arbeidet med animasjonsfilm får hun
fortalt sin historie, men litt mer visuelt enn det som er
vanlig. Ved bruk av utklippsfigurer hun selv har laget,
viser hun hvordan hun scorer mål på håndballbanen,
hva hun har på seg når hun trener, og hva som skjer
når ballen bare ruller og ruller og man ikke klarer å
løpe fort nok for å få tak i den. Å skrive alt dette,
eller forklare med ord, kan være en prøvelse når

mange av begrepene ikke sitter inne og en hel klasse 
i tillegg skal lytte til. I forberedelsene til animasjons-
filmen vektlegges da å innføre flest mulig begreper
omkring temaet som er valgt. Ballen til Edith kan
både sprette, rulle og trille, og den kan bevege seg
både sakte og raskt. – Jeg synes det var morsomt å
vise frem filmen min, sier Edith. Etter å ha tenkt seg
litt om, sier hun også at det var litt flaut fordi alle
klappet og sa hun var flink. – Noen ganger var det
slitsomt å lage film, fordi jeg måtte skrive hva som
skulle skje før jeg fikk animere. Det er litt vanskelig 
å skrive på norsk. Det var morsomst å få figuren min
til å score mål. Edith smiler fornøyd og sier videre at
hun har veldig lyst til å lage flere filmer.

[29][tilt] nr. 3–4 2004

Bente Aasheim er lærer på Hasle skole. Hun integrerer
animasjonsfilm i undervisningen og har gjennom
mange år avholdt kurs for lærere og lærerstudenter 
i hele landet. 

Ali og Lars har fått vist filmen sin på NRK 
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Tekst: Bente Aasheim. Foto: Ida Meyn, NFI

Barn helt ned i 5-årsalderen kan lage
animasjonsfilm. En fin start er å be-
gynne med f.eks maling, sand og
enkle utklippsfigurer, såkalt flat ani-
masjon. Etter hvert kan man bygge
opp tredimensjonale miljøer og ani-
mere med plastelina, ekte mennesker,
mat og planter. 

Animasjonsboksen
Animasjonsboksen er et hendig
hjelpemiddel når man animerer med
barn. Boksen er veldig stødig, og den
er ferdig lyssatt slik at man ikke risi-
kerer at lysforholdene på filmen for-
andrer seg. Man kan skru kamera
fast i toppen med snuten pekende
nedover for flat animasjon. Et annet
alternativ er å animere på et bord, og
ha eksternt lys og kamerastativ. Man
må da passe ekstra godt på at disse
ikke beveges i løpet av prosessen.

Enhver bevegelse vil vises på det fer-
dige resultatet. Animasjonsboksen
kan bestilles hos Norsk filminstitutt.

Tverrfaglighet
Alle fag lar seg integrere i animasjons-
prosessen. Det ligger mye skjult
læring i prosessen ettersom barna må
arbeide problemorientert og samarbei-
de for å nå fram til ønsket resultat. 
I tillegg kommer arbeidet forut for
selve animeringen, slikt som skriving
av manus, tegne storyboard, lage fi-
gurer og miljøer og research. Arbeidet
inneholder oppgaver til elever med
vidt forskjellige evner og forutset-
ninger. Matematikk kan f.eks inte-
greres ved å regne ut skyteskjema, tid-
taking på dialoger og scener, med mer.
Å visualisere brøk er også mulig. Ved
å bruke animasjon som læringsstrate-
gi kan man oppnå økt motivasjon og
mestring. Både norsk, samfunnsfag og
KRL er velegnet som inspirasjon.

[30] [tilt] nr. 3–4 2004

Animasjon – mulighetenes marked 
Dette en inspirerende nettside med
tips og eksempler på dataanimasjoner
som kan tas i bruk for å dekke emner
i fagene tegning, form og farge og
kunst og håndverk. Nettsiden er laget
av Grethe Grønseth, Ingelin Haugland
og Kristin Aarsgaard. Adressen er
http://home.c2i.net/gunerius3 (Kilde:
Kunst og design i skolen)

Anim8ed
Det engelske Anim8ed-prosjektet gir
nyttige impulser for lærere som plan-
legger animasjonsprosjekter med
grupper av elever. Nettstedet deres
viser skritt for skritt utviklingen av
seks prosjekter, elevenes endelige
resultater, informasjon om teknikker
og «animatører», lenker til studioer,
festivaler og kurs. Se
http://www.nmpft.org.uk/anim8ed
(Kilde: Skolemagasinet)

Animasjon betyr å
gjøre levende. For å

lage film trenger man
et kamera som kan ta
enkeltbilder eller 2–4

bilder per ekspo-
nering, og så spille av

disse i rask rekkefølge.
Til barn anbefales å

bruke et kamera som
tar 4 bilder per

eksponering. Man
trenger da å flytte

objektet man anime-
rer 6 ganger for å lage

ett sekund med film. 

MOTIVASJON
med animasjon i skolen

Animasjonsboksens oppfinner, Erling
Ericsson fra Sverige, med unge animatører
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Dataanimerte filmer er sjelden
beregnet for voksne. Men
Norges første helaftens data-
animerte film, Slipp Jimmy fri,
er definitivt en film for voksne. 

Tekst: Trygve Panhoff 

Narkoman elefant i hovedrollen 
De første klippene ble vist under et eget seminar
under Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) 
15. oktober 2004. Manusforfatter og regissør er 
tegneserieskaperen Christopher Nielsen (f. 20/4-
1963), som startet manusarbeidet i 1998.

Persongalleriet har Nielsen hentet fra sin egen tegne-
serie og tv-serie To trøtte typer, og handlingen er
som følger: Geir skylder den voldelige Ivan 40 000
kroner. Geir og hans junkie-kompis Odd får besøk
av en gammel bekjent, Roy Arnie og vennen Kælle.
Roy Arnie har turnert med det nedslitte Cirkus
Stromowskij, hvor han passer sirkusets største
stjerne, den narkomane elefanten Jimmy, som han
forsyner med dop. Når Jimmy rømmer fra sirkuset
starter bruduljene for alvor. En militant dyrevern-
gruppe har sans for eksplosiver, mens samemafiaen,
som styrer all dop, prostitusjon og gambling nordpå,
foretrekker skytevåpen. I tillegg kommer en gjeng
fulle og frustrerte jegere på høstjakt. 

«Jeg vet ikke helt hvor idéen til en samemafia kom
fra,» uttaler Nielsen. «Men tanken min er at dette
skal være klisjéfylt og en parodi på etnisk mafia.
Som den italienske, eller jugoslaver- og russer-
mafiaen for den sakens skyld.» Samemafien består
av typene Ante, Mattis og Jakki. De avleverer et par
samiske replikker, men snakker ellers norsk med
«sameschwung».

Vanskelig produksjonsprosess
Filmen er fortsatt under produksjon, og budsjettet
har vokst til 100 millioner etter at filmen fikk 12
millioner i offentlig støtte i 2001. 130 mennesker
har sittet foran PC-skjermer i Norge, Storbritannia,
Danmark, Romania, India og Canada for å tegne

115 000 bilder. Det største problemet under-
veis har vært at den britiske samarbeidspart-
neren gikk konkurs i februar 2003. Det med-
førte at originalmaterialet ble holdt tilbake 
i England i seks måneder. 

Nielsen har selv valgt ut musikken. «Rubber
City Revolution» med Kåre & The Cavemen åpner
filmen, og Kristopher Schaus Cumshots har utarbei-
det en black metal-versjon av «Sami ædnan» for
Jimmys møte med samemafiaen. Filmen kommer i to
språkversjoner, hver med leppesynkron tale. Blant de
norske stemmene finner vi Mikkel Gaup og
Kristoffer Schau. I den engelske stiller blant annet
Woody Harrelson og Kyle MacLachan. 

På grunn av filmens frodige innhold frykter Nielsen
høyeste aldersgrense i USA. Premièren er forventet
høsten 2005.

(Kilder: Filmweb, Dag og Tid 11.12.1997, intervju
med Morten Harper 2001, Aftenposten 16.10.2004,
Finnmarks Dagblad 5.11.2004, Dagbladet
29.10.2004).
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NORGES FØRSTE HELAFTENS DATAANIMERTE FILM

Slipp Jimmy fri
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anita killi
Tornehekken på skoletur

Av Anita Killi, Foto: Form

«Har du med deg en kalv eller?» var
det første spørsmålet jeg ble møtt med
da jeg for ca 2 år siden stod sammen
med en stor blå koffert i en skolegård
med kriblende sommerfugler i magen.
Kofferten var fylt til randen med
kaniner, glass, branner, kamera, lærer-
tyggis, svarte hester. Men ingen kalv.
Den hadde jeg latt være igjen hjemme
på garden på Dovre. På garden har jeg
også filmstudio hvor jeg driver
Trollfilm AS og produserer fortrinnsvis
kunstnerisk kortfilm for barn. 

90 minutters «forestilling»
Nå hadde jeg sagt ja til å turnere i
Oppland via Den kulturelle skole-
sekken, og skulle holde 56 forestil-
linger (for klasser/grupper på ca 30
elever) med utgangspunkt i min siste
produksjon: animasjonsfilmen
Tornehekken. Det ble en lærerik peri-
ode for en som er vant til å jobbe mye
alene og i et bokstavelig talt ganske
langsomt tempo. Filmen Tornehekken
er bare 13 minutter lang, men har tatt
meg 22 måneder på fulltid å pro-
dusere. Nå skulle jeg i løpet av 90
minutter formidle både innholdet i fil-
men, vise og fortelle hvordan filmen
har blitt til, og til slutt animere en
liten sekvens og lydlegge den.

Tematikken i Tornehekken er dessverre
svært aktuell, den handler om barn i
krig. De aller fleste forbinder ani-
masjonsfilm med «gags» og moro à la
Tom og Jerry. Jeg synes det har vært
flott å kunne belyse animasjonsfilm
med fokus på mer vanskelige tema. Og
«gledelig» nok, det er et behov også

for alvorlige filmer. Gledelig, fordi
Tornehekken i 2002 ble den filmen fra
Norge som fikk flest internasjonale
priser. Noe som igjen gjør det lettere 
å skaffe penger til tilsvarende produk-
sjoner senere. Denne filmen kostet ca 
1 million å produsere. De som jobber
med kortfilm kan ikke regne med å
tjene noe i etterkant av filmen, og er
derfor nødt til å søke om reell finan-
siering i forkant. 

Den blå kofferten var et mobilt ani-
masjonsstudio på hjul, fylt med bilder
og materialer fra filmproduksjonen.
Oppmontert i lokket blir dette et multi-
planfilmstudio, med tre lag glassplater
over hverandre på et stativ og med
plass til hendene til å kunne animere
imellom. Det nederste planet er et lys-
bord. Et firedelt stativ på til sammen
1,2 m skrus sammen midt i kofferten,
et JVC digitalt video kamera (GR-
DV3000) som har en bra animasjons-
funksjon blir montert på stativet, og
«filmstudioet» er klart til bruk.

Tornehekken
Tornehekken ble vist som en
«annerledes» animasjonsfilm.
Filmvisningene foregikk av praktiske
grunner stort sett på video/tv-skjer-
mer i mørklagte klasserom. Etterpå
gikk vi gjennom hele filmen og
snakket om symboler og innhold,
samtidig som jeg holdt oppe ett og ett
tredimensjonalt bilde med originale
figurer og bakgrunner, for at det
skulle være lettere å huske de
forskjellige scenene. 

Men først kom jeg med en liten intro-
duksjon om animasjon generelt. En

eksponert 35 mm filmstripe på 5
meter med bitte små bilder ble sendt
bakover blant elevene slik at de kunne
se hvordan filmen vi ser på kino ser ut
i virkeligheten. En pappfigur er med
på å introdusere filmen Tornehekken
og teknikken den er laget i: cut out
eller flyttefilm på godt norsk. Figuren
er klippet ut i flere pappdeler, for så å
kobles sammen igjen der det naturlig
er et ledd. Små kobbertråder stikkes
gjennom den tynne pappen og surres i
en liten spiral på begge sider (splitt-
binders-prinsippet). 

Deretter så vi filmen og snakket om
den. Vi begynte med anslaget, som er
med på å forberede oss på alvoret i
filmen. Hva slags symbol er brukt
her? En blomstereng kan symbolisere
fred og harmoni, men så hører vi fly-
dur og ser skyggen av et fly. Å se
skyggen av noe er ofte mer truende
enn å se noe klart. Vi hører på lyden
at det er en bombe som blir sluppet,
men det er tittelen på filmen,
«Tornehekken», som kommer fram.
Dette ordet er det også mye symbo-
likk i. En torn er noe som stikker
både fysisk og psykisk. Hekk er et
hinder, et stengsel, en mur, en grense
laget av mennesker. Elevene var enige
i at det hadde ikke vært like fint å
kalle filmen for «Piggtråden».

Vi snakket om den gode leken ved
bekken, og drømmen inne i sandslot-
tet. Dette er med på å gjøre oss kjent
med hovedpersonene, og forbereder
oss på hendelser som vil komme
senere i filmen. Når Malene blir ropt
hjem, er det tydelig at barna elsker
hverandre. 

Hjemme er det dårlige tider, og
Florian får ikke ta sukkerbiter. Vi
snakker litt om hvor selvfølgelig vi
bare går i butikken og kjøper den
maten vi trenger. Så kommer krigen.
Far må ut som soldat, og når han
reiser er det regn og torden. Været er
med på å understreke følelsene våre.

[32]
[tilt] nr. 3–4 2004

Animatøren Anita Killi turnerte for 2 år siden 
i Oppland via Den kulturelle skolesekken, og
holdt 56 skoleforestillinger med utgangspunkt 
i sin siste produksjon, Tornehekken. Her beskriver
hun selv sine 90 minutter med klassene.

Bildene er velvillig utlånt av Kristin Aasgaard og Hilde Degerud i tidskriftet «form - tidsskrift for
kunst og design». Tidsskriftet som utgis av «Kunst og design i skolen» (www.kunstogdesign.no) hadde

en artikkel om Anita Killi i nr. 5/2003.
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Mor er utrøstelig og kald, og klarer
ikke å ta seg av Florian som ikke
skjønner hva som skjer.

Når Florian vil ut og leke med
Malene, sier mor at det er forbudt.
Hun holder ham for munnen og sier
at han aldri mer må snakke om
Malene, fordi hun er på andre siden
av krigen. Der hvor de før lekte, er
det nå en stor kveil med piggtråd som
hindrer dem i å komme sammen.
Florian blir skremt, kanskje tør han
ikke spørre mer, men tankene til et
barn stopper ikke der. Vi diskuterer:
krangling, skilsmisse, små kriger… 
og store kriger vi bare ser på tv. De
fleste har fått med seg at Florian tror
piggtråden er krigen!

Florian og Mor hører flydur. Vi ser
aldri flyet, men kjenner igjen lyden,
og en svart blendingsgardin rulles ned
før de flykter ned i kjelleren. Lyset
går og de sitter i stummende mørke
og tenker på sine kjære. Her er det
ganske sterke symbol som elevene får
tolke. Et tre med hjerte-blader dukker

opp. Hver gang det detter en bombe
mister treet blader og folk dør.
Florian fanger et av bladene – for sin
Malene. Mor fanger også et blad,
men det glipper – kanskje far mistet
benet og livet henger i en tynn
tråd?… Hun får fanget det igjen 
– og far berget livet?!

Etter krigen kommer far hjem. Noen
barn synes det er forferdelig at faren
skulle miste et ben. Florian får øye på
en medalje som han beundrer. Men far
blir lei seg når han ser på medaljen. Jeg
spør elevene hvorfor far har fått medal-
je? Det kommer opp mange forslag;
han har reddet noen, han er helt! Men
han kan jo også ha drept noen, eller
kanskje mange! Medaljen blir symbolet
på alt det fryktelige far kan ha opplevd
i krigen, og må gjemme på i hjertet sitt
resten av livet. Vi snakker også om
flyktninger. De kan ha store arr
innvendig som gjør at de kan ha
vanskeligheter med å tilpasse seg, sove
om natta, eller bli trygge på andre
mennesker. Vi er ofte redde for disse
sårene. Jeg spurte på lærerrommet i
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Far gjøres klar til å dra ut i krigen.

Det detaljerte bildemanuset er en viktig
del av forarbeidet før selve animasjonen. 

Første bildemanus som Anita Killi send-
te med sin søknad om midler til å produ-
sere filmen «Tornehekken». Filmen
baserer sin historie på barneboken
«Florian og Malene» av Elzbieta. 
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forkant om det var flyktninger på
skolen, og om de selv og elevene visste
hva disse flyktningene hadde opplevd.
De fleste svarte at det hadde de ikke
snakket om. Det overrasket meg.

Faren er så glad over å være hjemme,
kanskje er gutten det kjæreste han
har? Han klemmer gutten sin mens
han lettet puster ut: «NÅ er krigen
over.» Men da protesterer gutten. Han
peker ut av vinduet, piggtråden er der
ennå! Gutten gråter og slår fortvilet
faren mens han hikstende utbryter:
«Det er ikke sant, krigen er ikke død,
hvorfor drepte du den ikke!» Endelig
får gutten utløp for sin frustrasjon.
Pappa prøver å forklare: «Krigen dør
aldri lille Florian, den bare sovner av
og til, og da må vi være veldig forsik-
tig så vi ikke vekker den.» Vi diskute-
rer farens forklaring. Mange synes den
er poetisk og fin, men den kan være
vanskelig å forstå. Florian tror at han
og Malene kanskje vekket krigen da

de lekte ved bekken. Barnet tar på seg
skyld, noe som ofte skjer uten at de
har noen grunn til det. Men nå tør
Florian spørre moren: «Mamma,
bråkte jeg for mye da jeg lekte med
Malene?» Mor svarer: «Nei, barn er
for små til å vekke krigen!»

Gutten tør nå å leke ute i ruinene. Vi
ser han leker en lek for to. Plutselig
hører han Malene synge på den andre
siden. Barna ordner opp på egen
hånd og lager en snøbro over piggtrå-
den. Når Malenes mor roper på
henne, blir de først lei seg, men så
kommer de på drømmen i sandslottet,
trosser de voksne og danser seg inn i
gleden av å ha hverandre. 

I alt hadde jeg med ti tre-dimen-
sjonale bilder som ble stilt opp langs
veggene slik at elevene også kunne
studere materialbruken i etterkant.
Diskusjonene artet seg selvfølgelig
forskjellig etter om elevene gikk i

første, sjette eller tiende klasse. Noen
ønsket å fortelle om krig, krigsspill,
besteforeldrenes krigsopplevelser eller
om det var flyktninger på skolen. De
yngste hadde et ganske stort ønske
om å prate mer om krig. Men det
hadde jeg dessverre ikke tid til...

Fra A til Å
Etterpå dro jeg fram en skuff med
diverse bilder og materiell fra filmen,
slik at jeg effektivt kunne forklare og
delvis vise en filmproduksjon fra idé
til ferdig film. Ved de største klasse-
trinnene vektla jeg denne delen mer
enn gjennomgangen av filmen.

I korte trekk gikk vi gjennom utgangs-
punktet for filmen; den franske bilde-
boken Florian og Malene av Elzbieta.
Denne hadde jeg kjøpt rettighetene til
for å lage film. Vi snakket litt om
opphavsrett. Jeg viste fram søknaden,
storyboard og skyteskjema. Hvem er
skuespilleren? Vi kom fram til at det
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Det må mange hestefigurer til for å skape kampscenene fra krigen. 
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måtte være de som hadde stemmene…
og meg! Det var jeg som bestemte hvor-
dan de skulle bevege seg. Så viste jeg
hvordan hvert bilde og hver bevegelse
ble planlagt i forkant, med stoppe-
klokke og med skuespill. Gjerne foran
et speil. Stemmene måtte også spilles
inn på forhånd, slik at munn-
bevegelsene kunne planlegges. Så var
det hvordan dukkene ble laget, hvor
mange deler og hvor mange figurer som
måtte til. Først ble store papir spent
opp og malt bak med svart og foran
med hvit jotaplast, slik at de skulle
være slitesterke og få en fin struktur.
Alle løse deler er svarte på baksiden slik
at jeg unngår reflekser når jeg filmer.
Figurene ble så malt med akrylmaling
og pyntet med fargeblyanter oppå. Vi
så på hvordan få til en brann og en
bombe, og hvordan animere en hest i
loop. Samt hvordan animere snø, og
arbeidet med dansen i slottet.

Til slutt hadde vi det moro med å ani-
mere en liten snutt. En figur fra fil-
men står ved vinduet og ser ut på reg-
net. Han blir truffet av et lyn og farer
ut av vinduet. Med ett enkelt
tastetrykk overføres den animerte
filmsnutten uten lyd fra videokam-
eraet til en bærbar Mac. Mac har et

gratisprogram som heter iMovie, 
og selv for meg som ikke er det spor
datakyndig ble dette en revolusjon 
i forhold til å kunne redigere og legge
på lyd ute i skolen på bare noen mi-
nutter. Vi ser filmen. Det er nå lagt på
et kontentum av regn, det er torden
når vi ser lynet, og vi hører glassknu-
sing idet figuren treffer vinduet. Han
skriker idet han raser ned flere etasjer
og lander i en søppelbøtte. Elevenes
egne stemmer ble brukt i skriket og
dermed fikk vi prøvd en enkel variant
av leppesynk. Lyd er halve filmen, og
ved å variere lydbildet og hastighet,

fortalte vi ulike historier med den
samme lille filmsnutten. 

Forestillingen er over og elevene pre-
mieres med å få se «Sin egen lille
film» med påfølgende latterbølge.
Men da er 90 minutter gått og stu-
dioet må pakkes ned for at jeg og den
blå kofferten skal finne fram til are-
naen for neste forestilling.

Det ligger et fyldig undervisnings-
opplegg om dataanimasjon på
www.kunstogdesign.no
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Anita Killi er født i 1968. Hun har 10
års utdannelse innen illustrasjon, grafisk
design og animasjon: Oppegård v.g.s
grafisk linje, Kunst- og håndverkskolen
grafisk design/ illustrasjon, Medialinja 
i Volda og hovedfag i animasjon ved
Kunst- og håndverkskolen i Oslo. 

Hun driver sitt eget animasjonsstudio,
Trollfilm AS, og har laget seks kortfilmer.
Den siste filmen hun har laget,
Tornehekken, har fått 20 utmerkelser, og
ble nominert til Cartoon d’Or 2002 – beste
europeiske animasjonsfilm. Nå holder hun
på med å finansiere en film basert på 
Gro Dahles billedbok Sinna Mann. 

Hjemmesiden hennes er vel verdt et
besøk: http://www.trollfilm.no

Filmografi: 
1992: Glassballen (regi)
1994: Sirkel (regi: Laila Rakvåg)
1996: Lavrasiid Áigi – en tid på høsten

(regi)
1997: Langt, langt borte 

(regi: Natasha Nikitina) 
1999: Kongen som ville ha mer enn en

krone (regi)
2001: Tornehekken (regi) 

Anita Killi under arbeidet med en tidligere film «Kongen som ville ha mer enn en krone.»Anita Killis transportable multiplanfilmstu-
dio som hun har med ut i klasserommet
når hun viser elevene hvordan en anima-
sjonssfilm blir til. Tre lag glass gjør det
mulig å animere mellom hvert plan for seg.
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Eva Marsh

Storyline
Storyline är en pedagogisk metod som
fått stort genomslag i Sverige.
Metoden utvecklades i Skottland för
cirka 30 år sedan. Det är alltså inte
någon metod som kräver att man
arbetar med multimediala uttryckssätt,
men att införliva multimedialt ska-
pande i en storyline kan tillföra ytterli-
gare dimensioner för elevernas ska-
pande, tänkande och lärande.

I storyline skapar elever och lärare en
berättelse tillsammans. Eleverna gör
karaktärer och bestämmer deras utse-
ende och personlighet. Man utgår från
karaktärerna i berättelsen, vilket hjälper
eleverna att leva sig in i arbetet. Var och
en får i egenskap av sin karaktär berät-
ta om händelser eller beskriva hur saker
och ting fungerar. Karaktärerna blir
utgångspunkten för elevernas informa-
tionssökning och skapande arbete. Man
utgår alltid från elevernas förförståelse
och ägnar mycket tid till att göra elever-
nas föreställningar synliga. Utifrån vad
eleven vet och tror tar man reda på hur
det verkligen förhåller sig. Jag har sett
hur stolta mina elever har varit när
allas blickar eller öron riktas mot just
deras produktion. En produktion man
är stolt över, sparar man för framtida
visningar. För dem som arbetar med
portfolio kan detta vara utmärkt.

Sätt att berätta en historia
När jag håller workshops för lärare

eller lärarstuderande
brukar jag ställa frågan: På
hur många olika sätt kan
en historia berättas?
Förslagen blir många och
jag tror det är en fråga att
ställa i arbetslaget eller på
skolan. Troligen är det så
att våra elever får göra det vi själva
tycker är roligt eller är bra på. Det
kan till exempel bli en del teater om
läraren gillar teater. Genom att lista
förslag på många olika
aktiviteter, kan lärare eller
elever lätt se att man kan
variera uttrycksform.

Collage
I storyline är det vanligt att
man klipper och klistrar man
med sax och lim. Och i
datorn kan man klippa och
klistra digitalt, till exempel
klippa ut delar av bilder, ljud
eller text från ett program
och klistra in i ett annat. Den
som är intresserad av att arbeta mer
med bilder och har tillgång till ett
bildbehandlingsprogram på datorn
kan uppmuntra eleverna att göra col-
lage genom att klippa in sin karaktär
i annan bild. Placera karaktären
framför någon turistattraktion som
han eller hon besökt, eller sätt sam-
man karaktärerna med något djur
eller människa han/hon träffar. När
eleverna jobbar med fotocollage via
datorn ser resultatet ofta proffsigt ut.
Det ger ett bra tillfälle att diskutera
huruvida de bilder vi dagligen ser
runt omkring oss är tillrättalagda
eller ger en korrekt återspegling av
motivet.

Bildspel
Om klassen eller en enskild elev har
samlat på sig flera bilder, till exempel
bilder från karaktärens eller familjens
«resor», kan en idé vara att sätta sam-
man dem till ett bildspel, ett digitalt
fotoalbum. Programmen Powerpoint
och Photostory 2 fungerar bra till detta.

Men också programmet Irfanview. Det
sistnämnda är ett gratis bildbehandlings-
program med många möjligheter. I 
programmen går det att lägga till ljud
som en extra effekt i bildspelet.

Ljud
De flesta datorer har idag möjlighet
att spela in ljud. Ljudinspelaren är ett
program som följer med i Windows i
alla pc-datorer. Gratisprogram, som
exempelvis Audacity, gör det möjligt
att redigera och mixa ljud. Det är
enkelt och roligt att spela in sitt eget
tal eller sång. Eleverna kan till exem-
pel spela in mötet mellan två karak-
tärer, en händelse eller en sång som
skapats i storylinen. En del storylines
handlar om resor till olika länder och
kulturer. Genom sina karaktärer
planerar och genomför eleverna påhit-
tade resor. Under resorna beskriver de
vad deras karaktärer får vara med
om. Med hjälp av eget inspelat ljud

I den här artikeln utgår
jag från användning av
olika medier i storyline
för att exemplifiera
möjligheter och för-
delar med att införliva
multimediala arbets-
sätt i undervisningen.

MULTIMEDIALA
berättelser
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som man mixar med bakgrundsljud
som till exempel trafikljud eller
motorbuller, får den som lyssnar en
känsla av att personerna verkligen är
på plats i den stad eller vid den turist-
attraktion de beskriver.

Levande bilder
Numera är det både lätt och billigt
att göra film. Men det är användnin-
gen av programvara och utrustning
som är lätt. Att hitta på en bra histo-
ria och att berätta med ljud och rörlig
bild fordrar ett genomtänkt manus.
Med hjälp av en webbkamera typ
Logitech QuickcamPro 4000 (cirka
700 + moms), dess medföljande pro-
gramvara och Moviemaker2 som
finns med i WindowsXP, har du en
filmstudio som är perfekt för produk-
tion som skall visas på webben. Till
dom flesta webbkamerorna medföljer
en programvara där man kan kan
göra animationer och spela in film.

Det kan verka tekniskt komplicerat
när man talar om att redigera bild,
ljud och film på datorn. Men min och
många andras erfarenhet är att elever-
na snabbt tar till sig tekniken och att
man som lärare kan koncentrera sig
på innehåll, analys och samtal. De
program som finns i dag är enkla att
hantera och fungerar såväl för små
som stora producenter. 

Hjälp for lärare på nettet
Vill du prova något av det som
beskrivits ovan finns det gott om hjälp
på http://www.multimedia.skolutveck-
ling.se. Börja med att se över vilken
teknik och vilka programvaror du har
tillgång till. Därefter kan du titta på
Multimediabyråns tjänst Trekvarten.

Vill du lära mer om storylines, något
program eller ett användningsområde
som tidningsproduktion, webbpublicer-
ing, bildspel, mixning av olika ljud- &
musikspår, inspelning med webkamera

og leranimation finns det gott om multi-
mediala kurser på Multimediabyrån.
Kurserna hittar du under rubriken kur-
ser. Till varje kurs finns en manual att
skriva ut och ha som extra stöd. 
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Eva Marsh er pedagog og redaktør 
på Multimediabyrån
Nettstedet www.multimedia.skole-
utveckling.se er det nasjonale
ressurssenteret for multimediale
læremidler i Sverige, og det er utviklet
og drevet av Myndigheten for skol-
utveckling. Mange av tilbudene deres
er også tilgjengelige for norske lærere.   
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Animasjon brukes i dag i de aller fleste audiovisuelle medier. Noe
lages ved hjelp av papirtegninger, dukker og modeller, noe ved
hjelp av grafiske objekter og figurer skapt i en datamaskin. Mye
dataanimasjon krever kraftige computere og dyr programvare.
Men det finnes unntak. Her følger to glimt fra det virkelige liv.

Ragnar Haug animerer for nett ved hjelp av Flash, 
Rune Seljetun animerer primært for film og video ved hjelp av
After Effects. 

Av Mette Indrehus

På et lyst kontor i Tollbugata sitter designer Rune
Seljetun omgitt av et stort antall datamaskiner og
strever med å definere programvaren.

– After Effects er en slags hybrid; det dekker så vidt
ulike formater som brosjyre, tekst, film og stillfoto.
Programmet er i ferd med å sette en slags standard for
visuelle effekter og bevegelig grafikk innen film, video,
DVD og på nett. Det ligner Photoshop, men har i til-
legg en tidslinje. After Effects brukes spesielt til etter-
arbeid på film og video og til grafiske presentasjoner.

– Programmet har en lav økonomisk inngang og er
derfor mer tilgjengelig. Her kommer du langt med

15 000 kroner og en vanlig kontor-pc, mens tradi-
sjonelle 3D-programmer som Maya og 3DStudio-
Max koster tre ganger så mye. After Effects er hva
vi kan kalle 2,5D og erstatter til en viss grad 3D-
behovet.

Nødvendig kompetanse
Rune er utdannet art director fra Westerdals og job-
ber nå som designer i Snöballfilm. Mye av etter-
arbeidet hos Snöball gjøres i After Effects, et pro-
gram Rune har måttet lære seg selv. – Utviklingen av
ny programvare endrer også kravene til kompetanse.
Designere og klippere utvider på mange måter
arbeidsområdet sitt; det er viktig å ikke bli for

AFTER EFFECTS
intervju med rune seljetun, animatør

glimt fra designere i animasjon
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«smal» i kompetansen. En klipper som ikke kjenner
for eksempel After Effects kan fort bli forbigått på
arbeidsmarkedet. I tillegg kreves det i større grad at
produktene vi lager skal brukes i ulike medier; det vi
lager er ikke bare film, elementene skal også kunne
hentes på nett og trykkes til trykksak. Det krever
større grad av samarbeid og bredde i kompetansen.

– Veldig mye av det du ser av promo på tv er fil-
met i dv-format og etterarbeidet i After Effects.
Jackass-filmene er også laget på denne måten. MTVs
mellomvignetter og sjablonger er produsert ved hjelp
av After Effects. Vi her hos Snöball bruker Final Cut
til grovklippen før vi tar det over i After Effects. I
tillegg åpner programmet for animasjon av still-

bilder ved at du kan flytte lyskilder og bevege deg
inn i og rundt bildet. Generelt sett bruker vi Flash til
det som er statisk, mens store, grafiske presentasjo-
ner utføres i After Effects. 

– Objektanimasjon er en viktig del av min hverdag
som designer i et filmproduksjonsselskap, og absolutt
noe det er verdt å lære seg. Og til de elevene som
ønsker seg inn i denne bransjen; dette bør du kunne!

Ta en titt på www.snoballkino.com/opera og
www.snoballkino.com/jcdecaux. Her finner du eksempler
på hva Rune og Snöball har laget i After Effects.  
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ÆSJ, FLASH!
av ragnar haug, webutvikler og illustratør

Det er ikke mer enn noen dager siden sist jeg traff
en kar, som på ramme alvor mente at «flash er no'
dritt» og bare «en hel masse fancy intro, tekst som
svever i alle retninger, blytunge filer og nesten null
innhold». Det ble en lang diskusjon.

Skråstreker på internett
Jeg heter forresten Ragnar og er vel kanskje hva du
kan kalle en slags altmuligmann. Jeg liker å tegne og
å lage små animasjoner. Jeg kaller meg bare Ragnar
Illustrasjon, forkortet til Rill.no, og sier at jeg jobber
som freelance webutvikler, illustratør og driver litt
med animasjon «ved siden av». Interessen for
webutvikling var en ganske naturlig følge av at
Flash dukket opp, for mitt vedkommende i 1998.
Her kunne jeg lage tegnefilm, legge på lyd, ja til og
med tegne skråstreker! På internett! Og det beste av
alt: Filene ble bittesmå. 

Å snike i køen med fullstappet koffert
Noe av poenget med Flash – eller formatet
Shockwave Flash – er nettopp konseptet med kom-
primering og innkapsling av innhold, før vi sender
det ut på webben. Ting tar plass og det kan bli
trangt om plassen, selv i en ledning. Som i en
trafikk-kork, hvor du sitter halve ettermiddagen i bil
og drømmer om motorsykkel. Hadde du hatt sykkel
kunne du sneket i køen og kommet frem på en
brøkdel av tiden. Uansett bredbånd er det stadig et
poeng å gjøre filstørrelsen så liten som mulig før den
sendes ut på nettet, ikke fordi du nødvendigvis har
det så travelt, men fordi noen i den andre enden
venter på det du ønsker å kommunisere. Du kan
kanskje sammenligne Shockwave Flash-formatet
(swf) med å pakke forskjellige typer innhold ned i en
koffert. Du kan legge ved forskjellige bildefiler du
liker, lyd, video og mengder av programmering før
du setter deg på lokket, klemmer det hele sammen,
låser og sender den av gårde, med merkelappen .swf
som identifikasjon. 

«Skip innhold»?
Hele konseptet handler altså om å gjøre filene små.
Men så har vi det problemet denne fyren sikter til.
Man går inn på en adresse og blir møtt med «wait
while loading» og en knapp som foreslår «skip
intro». Uttrykket «Skip Intro» ble et begrep på net-

tet og sider som «Skipintro.com» gjorde raskt suk-
sess med ironisering over fenomenet. Det handlet
om å vente på ingenting. Der ligger jo kjernen til all
kommunikasjon. Har du ingenting å si bør du kan-
skje holde kjeft. Men folk som hadde sittet døgnet
rundt og lært seg Flash klarte ikke å holde kjeft. 

Flash er et fenomen som åpner enorme porter for
alle med en viss kreativ fantasi. Supernerder, med de
mest geniale programmeringshoder, kan utfolde seg
like fritt og hemningsløst som designere med de
villeste visjoner om estetikk og visuelle krumspring.
Folk med totalt forskjellige referanser kunne plut-
selig samarbeide som engler og få frem de mest
«fantastiske» resultat på nettet. Eller de gjorde alt
selv. Med all respekt: Det sier kanskje sitt om kom-
munikasjonen. Det at Flash er et program med
såvidt enorme muligheter innen såvel hardcore pro-
grammering som visuell utfoldelse medførte naturlig
nok at de første disiplene dukket opp i miljøer hvor
begrep som «kommunikasjon» er like vage som
«sol», «badebukse» og «skikkelig mat». 

Teknokratene hadde blitt webdesignere. Og
designere teknokrater. Muligens en naturlig start på
en ny epoke innen global kommunikasjon. Men det
er i ferd med å skje ting. Flash er et produkt som
inviterer til samling av forskjellige typer spisskom-
petanse. Teamwork er et nøkkelord, om man skal få
fullt utbytte av Flash. 

Kommet for å bli
Med stadig raskere prosessorer og ditto båndbredde
mener jeg det bare er et spørsmål om tid før for-
matet overtar det meste der ute. Men kommu-
nikasjon på Internett er hele tiden et spørsmål om
fin balanse mellom det du ønsker å si, måten du sier
det på – både psykologisk og teknisk – og tiden det
tar å laste det ned. Flash har åpenbart kommet for å
bli, og formatet utvikler seg stadig og parallelt med
et økende samarbeid mellom teknokrater og kom-
munikatører. Den dagen du ikke tenker over hva
som egentlig ligger bak det du opplever på nettet er
det sannsynligvis noen som har begynt å forstå
mulighetene og tatt dem på alvor. 

På Rill.no kan du se noe av det Ragnar Haug 
har laget i Flash.  
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NYTT NUMMER AV VÅRT MAGASIN PREVIEW UTE NÅ! 
Preview#3 inneholder blant annet en omfattende spesial-
artikkel om HD, nyheter fra årets IBC-messe, intervju med
den anerkjente produsenten og fotografen Gunnar Nilsen,
samt fokus på produkter for arbeidsliv og industri.
Dessuten flere gode tilbud og fyldige produkt-
presentasjoner. Får du ikke Preview i posten? Kontakt oss
så sender vi deg et gratis magasin!

UTEN EN TRÅD!
KAMERAPAKKER MED TRÅDLØS LYD FRA VIDEO 4 

4

PAKKE 2
Panasonics AG-DVX100AE er nok en bestselger hos Video 4.
Med en Leica Dicomar vidvinkel-linse, 50i/25p og lett
tilgjengelige funksjoner på selve kamerahuset, gir dette
kameraet gode bilder og er svært lett å bruke. Sammen med et
trådløst mikrofonsystem fra AKG, stativ, kamerabag og 10 DV-
kassetter har du her alt du trenger for å arbeide raskt og
smertefritt. 

PAKKEN INNEHOLDER:
•PANASONIC AG-DVX100AE 1/3’’ 3CCD KAMERA
•PETROL PCUB-1 U-BAG FOR KAMERA
•LIBEC TH-950 KAMERASTATIV MED SOFTBAG
•HAMA 6958 SHOE MOUNT PÅ KAMERA TIL 1/4'' SKRUE

•AKG PR40 KAMERAMOTTAKER ISM 1
•AKG PT40 LOMMESENDER ISM-1
•AKG C417L MIKROFON MED MINI XLR

•10 STK. AY-DVM63MQ DV-KASSETTER

TILBUDSPRIS: KR. 37.485,- EKS. MVA 
(DU SPARER KR 10.370,- )

PAKKE 1
Sonys DSR-PD170P er et profesjonelt håndholdt DV-kamera med
vidvinkel. Denne bestselgeren er ustyrt med god manuell zoom,
fokusering og optisk billedstabilisator for å nevne bare noen av
kameraets fortrinn. I denne pakken får du også Sonys meget gode
UWP-C1/62, et UHF trådløst mikrofonsystem som gjør både felt
og studioopptak til en lek. Sammen med stativ, kamerabag og 10
DV-kassetter er dette en komplett pakke klar til bruk!

PAKKEN INNEHOLDER:
•SONY DSR-PD170P 1/3’’ IT-3CCD DV-KAMERA
•PETROL PCUB-1 U-BAG FOR KAMERA
•LIBEC TH-950 KAMERASTATIV MED SOFTBAG

•SONY UWP-C1/62 UHF TRÅDLØST MIKROFONSYSTEM

•10 STK. PDVM-40N DV-KASSETTER

TILBUDSPRIS: KR. 37.786,- EKS. MVA
(DU SPARER KR 9.387,- )

www.video4.no

VIDEO4 BERGEN 
TELEFON: +47 55 98 65 40 

VIDEO4 OSLO
TELEFON: +47 23 26 44 44

EPOST: FIRMA@VIDEO4.NO
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KUNNSKAPSløftet

Av Mai Gythfeldt

Animasjon i arbeidslivet
Her er en gjengivelse av kompetanse-
plattformen for animasjon:

Daglig arbeid
Aktuelle oppdragsgivere er organisa-
sjoner, offentlige organer,
næringslivet, mediebedrifter samt
egen bedrift. Animasjon benyttes i
spillefilm, reklamefilm, musikkvideo
og ulike typer av bestillingsfilm. I TV-
og nyhetsproduksjon brukes ani-
masjon til vignetter, tekstplakater,
kart, stiliseringer og virtuelle miljøer.
Animasjon anvendes også innenfor
nettbasert og interaktiv medieproduk-
sjon samt i produksjon av dataspill.
Animatøren må kunne omsette et
budskap til et levende visuelt uttrykk
og derved delta i formidlingspro-
sessen. Animatørens oppgave er å
fortelle ved bruk av stiliserte grafiske
uttrykk gjennom bevisst dramaturgi.

En animatør må ha kunnskap og
ferdigheter innen form, farge, design,
filmspråk, video, lys, lyd, histo-
riefortelling, timing, bevegelse, fagter-
minologi og aktuell teknologi.
Produksjonen skjer ofte i grupper
under tidspress som krever evner til
kreativitet, teamarbeid og effektiv

problemløsning 
Sentrale krav til kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger
• Kreativitet
• Evne til å kommunisere 

og samarbeide med mennesker
• Kunnskap om mediene 

og deres virkemidler
• Kunnskap og ferdighet i IKT
• Kunnskap om virkemidler som

form, farge, design, lys, lyd 
og musikk

• Forståelse av dramaturgi, bevegelse,
tempo og timing

• Kunnskap og ferdighet i tradisjonell
animasjon og dataanimasjon 

• Kunne planlegge og gjennomføre 
en animasjonsproduksjon

• Kjenne til rolle- og ansvarsforde-
lingen i en animasjonsproduksjon

• Kjenne til ulike formater 
og distribusjonsmåter

• Kjenne til bruk av animasjon 
i ulike media

• Kjenne til grunnleggende 
animasjonshistorie

• Evne til å styre en produksjons-
prosess

Fagutvikling og fagets plass 
i samfunnet
Ny teknologi åpner for konvergens
mellom ulike medier som utvider

spekteret av oppdragsgivere. De
tradisjonelle animasjonsteknikkene
suppleres med digitale teknikker.
Dukkefilm kan erstattes med 3D
dataanimasjon, og tegnefilm kan
skapes og manipuleres ved hjelp av
programvare. Produksjonen i større
studio er spesialisert med avgrensede
arbeidsoppgaver. I mindre medie-
bedrifter fordres en bredere kompe-
tanse.

Produksjonen av filmer, TV-serier,
musikkvideoer og reklamer med ani-
mert innhold øker. 

Animasjon er ikke lenger forbundet
med tegnefilm for barn, men har et
bredt nedslagsfelt og er anerkjent av
alle aldersgrupper. Animasjon brukes
til mange formål innen underhold-
ning, opplysning, illustrasjon og
reklame. Distribusjonsmåtene er 
i endring. Nettbaserte og andre inter-
aktive medier overtar og utfyller de
tradisjonelle etermediene. 

Likheter og ulikheter med andre fag
Animasjon har likheter og kontakt-
punkter med alle medier innen film,
video og lyd.

Animasjon skiller seg fra annen 
produksjon av levende bilder ved at
man bruker alle andre måter å gjengi
en bevegelse på enn live-action.

I forbindelse med den nye reformen «Kunnskapsløftet» har det faglige
rådet for udanningsprogrammet medier og kommunikasjon utarbeidet
forslag til kompetanseplattformer for fag og yrker som programmet skal
føre til. Kompetanseplattformene skal endelig vedtas av Utdannings-
direktoratet og skal brukes som grunnlag for utvikling av nye læreplaner
for felles programfag for Vg1, Vg2 og Vg3 medier og kommunikasjon.
De skal også kunne anvendes som fordypningsmoduler. Det faglige rådet
har i alt laget 13 ulike kompetanseplattformer. Du finner samtlige gjen-
gitt på www.lmu.no.
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DATAANIMASJON I KINOFILM

Av Trygve Panhoff

Fantasivesener og drømmelandskaper
Første gang dataanimasjon ble brukt i spillefilm, var
da cowboyroboten Yul Brynner så verden med data-
blikk i Westworld (1973). Michael Crichton fulgte
opp med det første computer-programmerte menne-
sket i Looker (1981). Steven Lisberger blandet i
Tron (1982) vanlig animasjon med skuespillere og
datasimulerte omgivelser. Svært berømt ble T-1000-
roboten i James Camerons Terminator 2: Judgment
Day (1991). 

Innen spillefilmen møter vi i dag fantasivesener av
alle slag. Naturlig nok er det innen science fiction vi
finner de fleste eksperimentene. Alle Jurassic Park-
filmene har beveget seg mot grensen av det som var
mulig for datakapasiteten. Noen science fiction-
filmer makter å gi bildene en helt spesiell tekstur.
Her vil jeg fremheve Hironobu Sakaguchus
dataspillbaserte Final Fantasy (2001) og Kerry
Conrans retrofuturistiske Sky Captain and the

World of Tomorrow (2003). Den første fremskaper
drømmeaktige landskaper på en annen planet, den
andre har gjennomgående myke bilder med en
begrenset fargeskala, i stil med mellomkrigstiden, og
er like klisjéfylt som tegneserieuniverset den bygger
på. I en form for hologram-scene møter vi også
avdøde Sir Laurence Olivier i en rolle. 

Glanseksemplet blant fantasy-filmene er selvfølgelig
Peter Jacksons Ringenes Herre-trilogi, hvor vi møter
flygende nazguls og andre kampøgler, den listige og
schizofrene Gollum, levende trær, dataskapte borger
innpasset i det mektige new zealandske landskapet, og
mektige slagscener. Tolkiens univers er visualisert på
en praktfull måte, med stor respekt for originalverket
– slik filmskaperne bak Harry Potter også er tro mot
bøkenes univers, med betydelig suksess. Rumpeldunk-
kampene, alle fabelvesnene og tryllekunstene glir helt
naturlig inn i filmens bildeunivers.

Skrekkfilmen er en sjanger vi kan vente oss mange
dataanimerte grøss fra. De flygende dødsenglene i

[44] [tilt] nr. 3–4 2004

Dataanimasjon preger både animasjonsfilm og vanlig spillefilm 
i stadig større grad. Disneys høydepunkter, som Snehvit og de
syv dverger (1937) og Løvenes konge (1994) tilhører historien. 
I likhet med konkurrentene satser Disney nå på dataanimasjon.
Derfor er den nye Disneyfilmen, Q-gjengen (2002), en heller trist
avglans av kunstartens muligheter. På den annen side har data-
animasjonen gitt nye, fantastiske muligheter, både for barne- 
og familiefilm og action for de eldre.
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Van Helsing (2004) eller den besattes krumspring på
huleveggen i Exorcist – The Beginning (2004) er
typiske eksempler. Flere virkemidler benyttes på en
gang: forvrengt lyd, sminke, en skuespiller og
dataanimasjon.

Katastrofefilmene, som kommer i bølger, benytter
seg i stadig mer utstrakt bruk av dataanimasjon. I
The Day After Tomorrow (2003) rammes den nord-
lige halvkule av en ny og plutselig istid. I tegneserie-
baserte superhelt-filmer myldrer det av luftige svev,
og akkurat som i action- og kampsportfilm kan
hjelpeliner i bildet fjernes ved hjelp av datamani-
pulering. Det kan skape utrolige løpeturer på
murvegger og i tretoppene som i Snikende tiger 
– skjult drage (2000) og fall i avgrunnen i
Cliffhanger (1993).

Den nye animasjonsfilmen 
Foregangsmannen innenfor dataanimasjonsfilmen er
den tidligere Disneymedarbeideren John Lasseter.
Han forlot Disney i 1984, og opprettet produksjons-

firmaet Pixar sammen med special effects-gruppen til
George Lucas. De laget i 1995 den første data-
animerte langfilmen, Toy Story, og har siden laget 
A Bug’s Life (1998), Monsters Inc. (2001), Finding
Nemo (2003), The Incredibles (2003) og Cars
(2005). 

Konkurrenten til Pixar, DreamWorks har motarbei-
det det glatte, sterile og kommersielle preget til Pixar-
filmene med frisk humor og gode manus, som i den
politiske satiren Antz (1998), og filmene om Shrek
(2000, 2003). Eventyrparodier, satire og skråblikk
mot andre filmer gir ekstra gnist, samtidig som ani-
matørene har gitt teksturen mer høyglans og liv.

Når vi ser på trick-utviklingen fra bakprojeksjonene
i Hitchcocks North By Northwest (1959) gjennom
bluescreen-teknikkens forskjellige trinn, blir en slått
av hvor god kontroll en i dag har over lyssetting,
tekstur og fargebruk. Dagens filmer lar oss derfor
bare ane hvordan fremtidens filmer vil se ut.
(Kilde: Dagsavisen 28.10.04)
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Bildemontasje av
Elisabeth Høisveen 
Bildeutlån: Shrek 2
(United International
Pictures), Sky Captain
and the World of
Tomorrow (Scanbox
Entertainment),
Terminator 3 Rise of the
Machines (Columbia
TriStar Nordisk),
Jurassic Park 3 (UIP),
Final Fantasy
(Columbia TriStar
Nordisk), Lara Croft:
Tomb Raider (UIP),
Ringenes Herre – Atter
en konge (SF Norge) 
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Animasjonsfilmens
grunnprinsipper

Av Marit Bakken, Herbjørg H. Clifford 

og Thor Sivertsen

Animasjonsfilmens grunnprinsipper
Det holder imidlertid ikke bare med
disse egenskapene – animasjon er
også et håndverk som må læres.
Enkel animasjon kan læres i løpet av
få timer, mens avansert animasjon
kan ta mange år å lære. Sannsynligvis
blir man aldri helt utlært.

Det er en rekke grunnprinsipper som
gjelder enten man lager dukkefilm,
tegnefilm eller dataanimasjon. Disse
reglene er viktige å ha i mente hvis
man skal skape en severdig film, hvor
bevegelsene til figurene eller ele-
mentene er harmoniske eller «rik-
tige». Selv om alt er mulig og alle
fysiske lover kan overskrides i en ani-
masjonsfilm, vil seeren reagere hvis
det er noe som er feil eller ikke ser
riktig ut. En figur kan for eksempel
ikke plutselig begynne å gå i lufta
hvis dette ikke er motivert på et eller
annet vis i historien. En for brå start
og avslutning på en bevegelse vil også
oppleves som unaturlig, ettersom alle
objekter har en innebygd treghet som
kommer til uttrykk ved at massen
bruker tid på å komme i bevegelse og
til å falle til ro igjen. Denne aksel-
lerasjonen og retardasjonen finnes i
alle naturlige bevegelser og får
forskjellig uttrykk alt ettersom hva

slags objekt det dreier seg om,
hvilken retning bevegelsen har og om
objektet møter hindringer på veien.

Hvis man skal lage en film der fi-
gurene beveger seg i et miljø man
gjenkjenner som en variant over vårt
eget univers, bør man som animatør
følge disse reglene. Hvis man lager en
abstrakt film, kan man imidlertid ta
seg større friheter, ettersom seeren
ikke forventer en bevegelse som skal
ligne på virkeligheten.

Karakteren og personligheten 
I tillegg til at man helst bør ha en god
historie, er figurenes utforming det
viktigste i en animasjonsfilm. En figur
bør være enkel uten for mange detal-
jer. Særlig er dette viktig i tradisjonell
tegnefilmteknikk der figuren må teg-
nes om og om igjen – kanskje hun-
drevis av ganger.

Animasjonsfilmfigurer har ofte ikke
samme proporsjoner som vanlige men-
nesker. Hodet er overdimensjonert, og
hender og føtter framstilles også større
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Skal man lage animasjonsfilm, er det en fordel med noen iboende egen-
skaper: For det første må en animatør la seg fascinere av måten ting
beveger seg på og være god til å observere. For det andre må en ani-
matør ha litt av skuespilleren i seg; for å kunne gi en figur liv, må man
kunne leve seg inn i denne. Hvis en film skal fungere, må det som skjer
ha en hensikt og bevegelsene motiveres. Sist (men ikke minst) må en
animatør være tålmodig, nøyaktig og utholdende. 
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enn normalt. Når man konstruerer en
figur, kan det være lurt å tenke over
hvordan ulike geometriske former opp-
fattes generelt. En spiss form kan virke
truende, en rund form vennlig og en
firkantet solid.
Er karakteren en helt eller skurk?

Modig eller feig? Vennlig eller sint?
Alt dette kan utrykkes gjennom
ansiktsuttrykk og kroppsholdning.

Øyne og øyenbryn uttrykker person-
ligheten og det er lurt å lage disse re-
lativt store for å få fram karakterens

sinnstemning. Munnens størrelse og
form er også viktig.

Når man har skapt figurer man er
fornøyd med, må man tegne dem fra
forskjellige vinkler og i forskjellige
posisjoner, slik at man ser at de kan

[47][tilt] nr. 3–4 2004
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fungere i mange situasjoner. Man må
også plassere de ulike figurene sam-
men for å sjekke at de fungerer stør-
relsesmessig. Dette kalles et modell-
ark, og benyttes som referanse under
produksjonsprosessen slik at figurene
ikke forandrer seg i filmens forskjel-
lige scener. Spesielt når flere tegnere
eller modellører arbeider parallelt med
de samme figurene er dette viktig.

Figurenes bevegelser
Det er mange typer bevegelse – rask,
langsom, akselererende, dynamisk etc.
og alle animeres på forskjellig måte.
Rent teknisk kan en si at målet med
en animasjonssekvens er å få et
objekt fra et sted til et annet i løpet
av en bestemt tid. Man må altså vite
på forhånd hva som er hensikten og
målet med bevegelsen. Deretter plan-
legges hvordan man vil få det til og
hvor mange bilder som kreves for å
nå målet. Her er noen eksempler på
hvordan et objekt eller en figur vil
oppføre seg i forskjellige situasjoner
og hvordan de kan animeres. Disse
grunnprinsippene kan overføres til
mange andre objekter og situasjoner.

Jevn bevegelse
Vil man ha en jevn bevegelse, må
man flytte objektet like langt mellom
hvert bildeopptak. Vil man at en bil
skal kjøre med jevn hastighet, kan
man flytte bilen for eksempel 1 cm

for hver bilderute. I løpet av 1 sekund
vil bilen bevege seg 25 cm. Jevne side-
lengs bevegelser bør animeres «på
enere» – dvs. at man ikke tar to
bilder av hver posisjon (animerer «på
toere»). Dette for å unngå en stro-
boskopeffekt eller «jitter» som ellers
kan oppstå.

Rask bevegelse
En rask bevegelse krever store mel-
lomrom mellom posisjonene. Desto
større avstand mellom objektets

posisjon i påfølgende bilderuter, desto
raskere beveger objektet seg. Hvis en
bevegelse er svært rask må den ani-
meres ett og ett bilde. Før man starter
opptaket må man gjøre beregninger
og skrive ned hvor mye man skal flyt-
te objektet mellom hvert bilde. I
eksemplet nedenfor må man først
tenke på hvor langt ballen skal
bevege seg totalt, hvor lang tid man
vil det skal ta, og så regne ut hvor
mye man skal flytte den hver gang.

12 nyttige animasjonsprinsipper:
1. Klem og dra. Lag komisk effekt ved å

la figuren trykkes sammen og
strekkes ut når situasjonen krever det.

2. Anticipation. Dra tilskuerens blikk
mot det stedet der det skal skje noe.

3. Iscenesetting. Stemning og intensjon i
scenen fordrer tanke på scenens layout
og figurenes posisjoner.

4. Rett fram eller posisjon til posisjon.
Figuren flyttes rett fram i under-ka-
mera-teknikker. I tegnefilm flyttes
den fra posisjon til posisjon. 

5. Følgebevegelse og overlappende han-
dling. Eks.: En figurs lange kappe vil
henge litt etter i bevegelsen. At ikke
alle kroppens lemmer stopper i
bevegelsen nøyaktig samtidig gjør
bevegelsen mer flytende og myk.

6. Akselerasjon og retardasjon. Alle 

bevegelser er raskere på midten enn i
begynnelsen og slutten.

7. Arker og bevegelseslinjer. Tenk på
hvor figuren skal og la den bevege
seg etter tenkte linjer mot målet.

8. Småbevegelser. Blinking med øynene,
en liten hodedreining etc. er med på
å gi liv til figuren.

9. Timing. Tiden en figur bruker på en
handling, er med på å definere per-
sonligheten og figurens følelser.

10. Overdrivelse. Ta bevegelsen så langt
ut som mulig for å skape komisk
effekt og spenning.

11. Tyngde og balanse. Viktig for at fi-
guren skal komme til liv.

12. Appell. For at filmen skal kommuni-
sere, må det legges tid i utviklingen av
figuren og personligheten slik at pub-
likum kan identifisere seg med den.
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Langsom bevegelse
En langsom bevegelse har små mel-
lomrom mellom posisjonene. Desto
kortere man beveger objektet mellom
hvert opptak desto langsommere vil
objektet bevege seg.

Akselerasjon og retardasjon
En normal bevegelse starter som regel
langsomt, øker til full fart og av-
sluttes ved at figuren faller til ro.
Hvor sakte eller langsomt de forskjel-
lige delene skal animeres, er avhengig
av figuren eller objektets masse og
påvirkning. En kule som skytes ut av
en kanon, vil oppføre seg annerledes
enn en bil som starter og stopper. I
eksempelet med bilen må man først
tenke på hvor langt bilen skal kjøre
totalt, hvor lang tid man vil det skal
ta og så regne ut hvor mye man skal
flytte den hver gang. Eks.: Bilen skal
kjøre 10 cm (100 mm) fra A til B.
Dette skal ta 2 sekunder (50 bilder).
Da må bilen flyttes 2 mm mellom
hvert opptak. Hvis man tar to bilder
av hver posisjon, flyttes den 4 mm.
Dette blir en jevn bevegelse uten
akselerasjon eller retardasjon. Å
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beregne en riktig teknisk start og av-
slutning kan være komplisert og ikke
alltid nødvendig, derfor beskrives her
en forenklet måte å gjøre dette på
som fungerer bra. 

Før en figur beveger seg i en retning
vil den gjøre en kort bevegelse i mot-
satt retning for å ta fart. Dette under-
streker bevegelsen og gir den mer
fart, kraft og dynamikk. 

Man kan skape dynamikk i en beve-
gelse ved å la objektet eller figuren
vekselvis trykkes sammen eller
strekkes i ekstreme positurer. Det er
viktig å huske at den totale massen
ikke forandres i disse posisjonene.
Dette prinsippet er viktig for å
definere og gi objektet vekt.

Overlapping 
Når en figur beveger seg fra ett punkt
til et annet, blir animasjonen mykere
og mer flytende om ikke alle ele-
mentene starter og stopper samtidig.
Hovedbevegelsen følges av mindre
bevegelser som et resultat av den
store bevegelsen. Eks. En figur setter
seg i en stol. 1: Baken ned på
stolsetet. 2. Ryggen inntil stolryggen.
3. Armene opp på armlenene. 

Etterbevegelse (Follow-through) 
Ikke alle deler av en figur har samme

tyngde og luftmotstand. Eks.: Når en
person med langt hår og frakk går bor-
tover og stopper brått, vil frakken og
håret fortsette bevegelsen etter at fig-
uren har falt til ro. De vil først slenge
fram og så tilbake på plass. Elemen-
tenes vekt og hvordan de henger sam-
men er av betydning for hvor mye man
bør bruke av disse effektene.

Lyd 
I animasjonsfilm finnes ikke den
naturlige sammenhengen mellom
bilde og lyd som i vanlig film.
Animasjonsfilmen har ingen lyd som
korresponderer med bildene, og all
lyd må derfor skapes for seg. Hva en
lager først, lyden eller bildene,
avhenger av sammenhengen. 

Lydsetting
Det er mange måter å tenke på når
man skal lydsette til en film. Derfor
kan det være fint å begynne med å
dele inn lyd i to enkle kategorier: nar-
rative og kontekstuelle lyder. 
Narrative lyder er fortellende lyder.
Lyder som konkret korresponderer
med handlingen i filmen. Til et bilde
av en figur som går raskt ned en kor-
ridor, kan en legge inn lyden av raske
fotskritt med hul romklang.
Kontekstuelle lyder er lyder som
forteller oss noe om den under-
liggende mening/handling i filmen.

Disse lydene skal hjelpe seeren til å
forstå scenens følelsesmessige
innhold. Til samme bilde som over, en
figur som går raskt ned en korridor,
kan en legge inn lyden av hurtig hjer-
tebank. I dette siste eksempelet
hjelper lyden oss med å forstå at fi-
guren er redd og/eller nervøs. 
Lydeffekter kan altså være enten nar-
rative eller fortellende. Det samme
gjelder musikk. Noen ganger er
musikk en konkret del av handlingen,
som for eksempel hvis figuren i fil-
men vår besøker en konsert. Andre
ganger er musikken kontekstuell, som
når figuren i filmen treffer kjæresten
sin og søt musikk oppstår. Å variere
mellom narrative og kontekstuelle
lyder kan hjelpe deg til å gjøre lydde-
signet variert, som igjen kan bidra til
at filmen din blir mer interessant. 

Lydeffekter
Det å skape sine egne lydeffekter er et
stort og spennende område som det
kanskje kan være litt vanskelig å
komme i gang med. Her kommer
noen eksempler:

Ild: Krøll sammen og klem sprø
innpakningsplast i hendene. (For
eksempel den typen plast som er
rundt pastillesker.)

Geværskudd: Slå den flate siden av
en linjal mot bunnen av en pappeske.

Hjertebank: Strekk ut en lang tøy-

tilt_nr3_4_04  03.02.05  11:11  Side 50



[51][tilt] nr. 3–4 2004

a

o u å

i

æ

y

b m p
f v

l

e

c d g h j k
n r s t

tilt_nr3_4_04  03.02.05  11:11  Side 51



fille i raskt tempo nært mikrofonen.
Hestetrav: Klapre på hardt underlag

med to halve kokosnøtter.
Fotsteg i grus: Del en tennisball og gå

med de to halvdelene i en eske med
grus.

Fotsteg i løv: Krøll sammen kassert
kassettbånd.

Fotsteg fra høyhælte sko: Slå to
blyanter sammen.

Bølger: Skvalp i en balje med vann.
Uling fra vind: Blås i en flaske fylt

med litt vann

Det finnes også et utvalg CD-plater
med lydeffekter på markedet, og på
Internett kan man finne gratis lydef-
fekter av varierende kvalitet. Det
morsomste, og ofte det beste, er å
gjøre opptakene selv.

Atmosfære
Det er også lurt å huske på å ta opp
atmosfærelyd i tillegg, fordi total still-
het mellom hver effektlyd høres uvant
og livløst ut. Atmosfærelyd får man
ved å ta opp lyden i et «stille» rom
eller i hagen utendørs. Selv om det
høres helt lydløst ut, er det alltid litt
støy både ute og inne, og det er der-
for vi ubevisst opplever hermetisk
stillhet som unaturlig.
Atmosfærelyden legges på som et
underlag under hele filmen, slik at
annen effektlyd kommer i tillegg.
Husk å ta opp en god slump lyd til
dette, ikke bare et minutt eller to. Vi
gjenkjenner fort rekkefølgen på lyder
i bakgrunnen. 

Lydanalyse og leppesynk
Mange ønsker at de animerte figurene
skal snakke med leppesynk, og da
kan det være best å ta opp lyden først
og animere etter denne. Slik synkro-
nisering er både tidkrevende og kom-
plisert, så nybegynnere velger gjerne
mer lettvinte metoder. Den enkleste
måten å jobbe på, er å legge til lyden
etter at filmen er ferdig klippet. 
Hvilken metode du bør bruke
avhenger av type animasjon og stilen
man bruker. Uansett bør man spille

inn dialogen på forhånd slik den er
klar før man begynner å animere.
Dette kan gjøres ved at man tar en
røff timing på den enkelte replikk og
deretter animerer munnen slik at den
beveger seg i like lang tid som re-
plikken varer. I cutoutteknikk kan
man for eksempel lage to munnstill-
inger – åpen og lukket, og så forsøke 
å tilpasse disse best mulig til lyd-
sporet. Denne måten å gjøre det på
blir sjelden helt bra og egner seg kun
til enkle filmer. Ved mer avansert
tegne- og dukkefilm må man gå mer
grundig til verks og analysere lyden
bilde for bilde før man lager ani-
masjonen. Dette gjøres ved hjelp av et
dataprogram. Man kan benytte et
vanlig lydredigeringsprogram og ved
hjelp av tidslinjen komme fram til
hvor langt det er mellom de enkelte
lyder og ord. Det beste er å bruke
spesielt utviklet programvare som
Magpie, hvor man kan analysere dia-
log rute for rute og fylle det inn i et
skjema (dopesheet/ opptaksskjema)
som man benytter når man animerer.
Magpie finnes i en sharewareversjon
for Windows og kan lastes ned fra
Internett.

Når man skal animere dialog kan
man benytte et speil og studere sine
egne munnbevegelser ved de forskjel-
lige lydene. Man kan også gjøre det
mer skjematisk og bruke 10 basis-
munner som utgangspunkt for egen
animasjon. Noen ganger må man
også lage overganger mellom disse
munnene for å få til god flyt.
Hvorvidt dette er nødvendig eller
ikke, er avhengig av typen dialog,
hvor raskt personen snakker og hvor
stor figurens munn er.
Enkelte animasjonsprogram, spesielt
3D-program, har automatisk lyd-
analyse og finner selv ut hvilke
munnstillinger som skal brukes.
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6 tips for bedre animasjonsopptak
1. Begynn alltid med noen sekunders

opptak uten bevegelse og figurer.
Dette for å gi publikum en
mulighet til å se hvor man befinner
seg før handlingen tar til. Dette
skaper også forventning. Still så
kamera i animasjons-modus.
Deretter flytt—trykk—flytt—trykk
osv.  

2. Til all animasjon er det lurt å bruke
kunstig lys, da dagslyset er i stadig
forandring, og det er vanskelig å
oppnå et kontant lysforhold. Sollys
gjør at skyggene flytter ukontrollert
på seg. Lyssetting for todimensjonal
animasjon er forskjellig fra tredi-
mensjonal.

3. Ved animasjon rett under kamera
kan man ha som grunnregel at man
flytter figuren én centimeter mellom
hver eksponering. En halv centime-
ter gir en langsom bevegelse, tre
centimeter gir en rask bevegelse.
Hastigheten avhenger altså av hvor
mange centimeter figurene flyttes
mellom hver innstilling, og ikke av
antall eksponeringer.

4. En vanlig feil er at en flytter fi-
gurene med samme hastighet hele
tiden. Det blir ofte mer naturlig
hvis figurene tar en pause, for
eksempel at de står i ro og
gestikulerer litt når de skal snakke.
La kamera gå noen sekunder
innimellom, blir det for mye still-
stand kan dette klippes bort i en
eventuell redigeringsprosess.

5. For å understreke en bevegelse eller
handling, kan man benytte eksem-
pelvis fartsstreker (svisj), stjerner
(au), vanndråper (plask), lyn eller
røykdotter.

5. Det finnes mange animasjons-
teknikker, men det går an å skape
sin egen: Animatøren Johan
Hagelbäck fant opp animasjon med
kulturmelk. Han lot maling flyte
oppå melk, og formet landskap og
figurer av fargene i melken. 

Dette er utdrag fra «Håndbok i animasjonsfilm» som skal utgis i år. Forfattere er
Marit Bakken, Herbjørg H. Clifford og Thor Sivertsen. Thor Sivertsen står for alle
illustrasjonene her og de fleste i boka. 
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Av Per Terje Naalsund

Høgskulen i Volda
Gunnar Strøm er ansatt ved Høgskulen i Volda, som
gir den grunnleggande utdanninga innanfor ani-
masjon i Noreg. Han fortel at studiet der både er
praktisk og teoretisk, men med mest vekt på det
praktiske. Utdanninga tek 3 år. Ho er brei i tilnær-
minga og gir opplæring i dei ulike teknikkane teikne-
film, cut-out/eksperimentell film og dukkefilm i kvart
sitt semester, mens dataanimasjon er ein del av under-
visninga i alle semestra. Eit av semestra blir gjerne
brukt utanlands på utveksling, mens studentane det
siste året lagar eksamensfilmen sin og har praksis ute
i produksjonsselskap. Den teoretiske delen set ani-
masjonsfilm inn i mediehistoria, og det blir lagt vekt
på historieforteljing og kunnskap om produksjon av
eigne filmar og det å drive eige selskap. 

Utdanninga er tilpassa etterspørselen etter ani-
masjon i Noreg, der særleg fjernsynet,
musikkvideoar og dataspel har behov for animerte
innslag, i tillegg til at små animasjonsstudio som
Pravda, Kvisten og Mikrofilm lager eigne kortfilmar.
Nokon amimasjonsindustri har ein ikkje i Noreg, då
fjernsynskanalane først no har gått i gang med å
produsere animasjonsseriar. Studentane ved
Høgskulen i Volda blir derfor ikkje øva opp til å bli
gode animatørar for filmindustrien. Dei lærer seg å
vere allsidige og selvstendige, og får eit bredt
grunnlag for seinare spesialisering. 

Danmark 
I Danmark er derimot animasjonsindustrien godt
utvikla med fleire langfilmproduksjonar og tv-seriar.
Der er animasjonsutdanninga difor delt opp i to. Ved
animasjonsverkstaden i Viborg tilbyr dei ei 3-årig
utdanning med vekt på karakteranimasjon slik som vi
kjenner han frå håndteikna Disneyfilmar og
dataanimerte Pixarfilmar. Her lærer ein seg altså sjølve
animeringa av figurar. Det meir overordna grepet om
å fortelje med animasjon kan ein lære ved Den danske
filmskulen i København, som gir utdanning i regi og
manusskriving for animasjonsfilm. Studia i Danmark
er kommersielt og industrivenleg lagt opp.

Animasjonsverkstaden i Turku 
Ein meir kunstnarleg vinkling finn du i Turku,

Finland, der filmskaparen Priit Pärn er leiar for ani-
masjonsutdanninga ved Turku kunstakademi. Her blir
hovudvekta lagt på kunstnarlege kortfilmar, og ved
studentfilmfestivalar peikar filmar herifrå seg ofte ut. 

Interaktiva akademin 
Ein slags mellomting mellom Turku og Volda finn
du i Eksjö, Sverige, der Interaktiva akademin legg
vekt på det kunstnarlege utan å vere ein kunstskole. 

Andre skular i Noreg
Det finns i tillegg til Volda ein rekke andre skolar
som gir innføring i animasjonsfilm i Noreg. Blant
desse er Kunst- og Filmskolen i Kabelvåg, Møre
Folkehøgskole, Idefagskolen i Tønsberg, Høgskolen
i Vestfold, Kunst- og Håndverksskolen i Oslo og
Noroff Instituttet i Oslo. 

Kva krevs? 
På spørsmål om det er vanskeleg å komme seg inn
på animasjonslinja i Volda, svarar Strøm både ja og
nei. Kvart år tek dei opp ti elevar. Til vanleg finns
det mellom 50 og 80 seriøse søkjarar til plassane.
Du søkjer gjennom samordna opptak, og i andre
runde må du sende inn arbeidsprøvar og oppgåve-
løysningar. 20-30 av søkjarane blir invitert til inter-
vju og ytterlegare oppgåver, og blant dei omtrent 15
som står att vert plassane fordelte etter karakterar
og studiepoeng. Skolen legg i inntaket vekt på at
søkjaren er allsidig, då animasjon krev at du meis-
trar rørsle og musikk, er flink til å observere og kan
fortelje, teikne og forme. Dei har lagt merke til at
dei som er musikalske ofte gjer det godt, og det
samme gjeld dei som har røynsle med poesi. Det 
viktigaste når du søkjer er likevel at alt det du
sender inn av arbeidsprøvar er av god kvalitet. 
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Animasjons-

UTDANNING I NORDEN
Korleis blir du animatør? Kva slags skolar finns det? Kva lærer
du? [Tilt] har spurt Noregs framste ekspert på animasjon, 
Gunnar Strøm, om dette. 

Nettsidar
For meir informasjon, sjå følgjande nettsidar: 
http://schools.awn.com
http://www.hivolda.no
http://www.taideakatemia.turkuamk.fi/eng
www.filmskolen.dk
www.animwork.dk
www.interaktivaakademin.se
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&
EU-kommisjonen ønsker at
Norge skal lære opp resten
av Europa i trygg bruk av
Internett, dataspill og mobil-
bruk. EUs Safer Internet
Action Plan støtter arbeidet
med 340 000 Euro. I tillegg
bidrar Medietilsynets sats-
ning på film, video og nye
medier med tilsvarende
midler, slik at totalbudsjettet
vil være på ca. 5,7 millioner

kr. I Norge knyttes bransje,
myndigheter og forsknings-
miljøer tettere sammen.
Forskjellene mellom landene
i Europa er store, men
prosjektleder Elisabeth
Staksrud understreker at det
ofte er større forskjeller mel-
lom barn og deres foreldre.
En kommer derfor til å
fokusere på målrettet, fakta-
basert informasjon både til

barn, foreldre, lærere og
bransjen. Arbeidet utvides til
å spenne over en rekke elek-
troniske medier og teknolo-
gier som mobiltelefoni, elek-
troniske spill og direkte
brukerkoplinger (peer-to-
peer). Kildekritikk og per-
sonvern er felter prosjektet
spesielt vil fokusere på. For
mer informasjon, se nett-
stedet: www.saftonline.no

Minimalen 
kortfilmfestival
Den 17. Minimalen
Kortfilmfestival finner sted
i Prinsen kinosenter,
Trondheim 4.-6. mars
2005 (se: www.mini-
malen.com). Hovedpro-
grammet viser film med
maksimal spilletid 30 mi-
nutter og budsjettgrense 
50 000 kroner. En kan
også delta i Ett-minutts-
film-konkurransen. Selv-
følgelig kan du også bare
være publikummer.
Samarbeidspartnere er
Trondheim Kino og
Canal+. Det er festivalpris,
publikums- og jurypriser.

VIDEREFØRING AV SAFT-PROSJEKTET

FILMARKIVET I DRIFT
18.11.04 presenterte Norsk filminstitutt
og Norgesfilm AS tjenesten film-
arkivet.no, som gjør norsk film tilgjen-
gelig på nettet. Betalingstjenesten over
bredbånd skal ha tilnærmet DVD-
kvalitet, og blant filmene er den eldste
bevarte norske spillefilmen, den erotiske
«Jo tykkere, jo bedre», vel bedre kjent
som «Frihetens bur» (1911), reklame-
filmer fra 1960-tallet og «Villmark»
(2003). Prisene for ett døgns leie varie-
rer mellom 5 og 30 kroner. For skoler
og bibliotek er det lagt opp til egne
betalingsordninger. 200 søkbare filmer

innen ulike sjangere ligger inne, og en
sikter mot å utvide tilbudet med minst
150 filmer i året. Sørlandets kom-
petansefond og kulturfondet Cultiva har
bidratt økonomisk. I alt er det satset
seks millioner kroner på utviklingen av
filmarkivet.no. Første helg ble 25 000
filmer sett. Interessen har vært stor både
fra presse og brukere landet over. De
mest sette filmene er årgangsreklamene,
som folk kan se gratis. Kontakt: Jan
Robert Jore, daglig leder, NorgesFilm
AS: jan.robert.jore@norgesfilm.no; 
telefon 38 12 41 00/91 37 39 74.

NORDISK NETTARENA FOR FILMINTERESSERTE UNGDOM
De nordiske kulturministrene besluttet i
november å bevilge 2.6 millioner til å
etablere en nordisk nettarena for
filminteressert ungdom. Denne nettare-
naen er tenkt som en nordisk videre-
føring av nettarenaen mzoon som driftes
av Norsk filminstitutt, men som nå er
under avvikling. Styringsgruppen for
nordisk barne- og ungdomskultur har fra

før av bidratt med en egenandel på 2,5
millioner til prosjektet. Nordisk minister-
råd vil i dialog med Svenska
Filminstitutet planlegge arbeidet videre.
Svenska Filminstitutet har tatt på seg
oppgaven av å etablere en prosjektorga-
nisasjon som kan realisere og finansiere
prosjektet. mzoon vil eksistere til den
nordiske nettarenaen er i drift.   

Kristoffer Joner i filmen Villmark
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MEDIENORGE:
[TILT] BEKLAGER UHELDIG OPPSETT

I forrige nummer av [tilt] hadde MedieNorge/-
Nordicom to sider i bladet (s. 17, 18).
Redaksjonen beklager at logoer var falt ut, slik at
det ikke fremgår klart hvor det nyttige stoffet
kommer fra. Dette gjelder spesielt side 17, som
burde vært tydeligere markert. Det var tekniske
årsaker kombinert med kommunikasjonssvikt som
førte til feilene.

NORGES ELDSTE BOK
«Almanakk for Norge» er
eldste bok i landet, med
første utgave i 1643. Tyge
Nielssøn var utgiver. Etter
1644 måtte Norge nøye seg
med danske almanakker
helt til 1804. Nest etter
Bibelen og salmeboka var
almanakken lenge den vik-
tigste trykksaken i Norge.
«Almanakk for Norge
2005» er utgitt av
Universitetet i Oslo. (Kilde:
Dagsavisen 3.11.2004.)

Godard 
i klasserommet? 
Norsk filminstitutts
Filmbutikk har klarert
undervisningsrettighetene
til to klassiske filmer av
Jean-Luc Godard.
Filmene er Leve sitt liv
(1962) og Outsider-
banden (1964), som nå
gis ut i samarbeid med
Svensk filminstitutt og
Film & Kino. Filmene
viser en Godard på sin
mest barnslig opprørske,
og burde kunne være alle
kommende filmskapere
til inspirasjon med sine
lave budsjett, sjar-
merende innfall og brudd
med alle regler for god
filmskikk. Men det spørs
om dagens elever skjøn-
ner hvor banebrytende
disse filmene var uten at
læreren gir dem en god
innføring. En annen god-
bit fra Filmbutikken er
den norske dokumen-
tarfilmen Noe med film
(Frode Myhra Skog,
2003), som følger fire
kompiser som under-
søker hva det krever å
bli filmregissør i dette
landet. På veien får de
gode tips fra blant annet
Harald Zwart, Finn
Skårderud, kortfilmkon-
sulenter og Harald Eia.
Filmen kan være en
humoristisk innledning
til undervisningen i film
på videregående skoler. 

Norge har fortsatt
flest avislesere
I Norge selges 684 aviser pr.
1000 innbyggere. I ingen
andre land selges så mange
aviser. Vi er tett fulgt av
Japan, Finland og Sverige,
viser en oversikt i Dagens
Medier 12/04. Pressestøtten i
Norge økte med nær 15 mil-
lioner kroner sammenlignet
med året før: 135 aviser fikk
tildelt 247 millioner kroner.
Det er nå bare syv nr.2-aviser
igjen, og dette aspektet er
derfor nedtonet i forhold til
tidligere. Enda mer verdt enn
den direkte pressestøtten er
momsfritaket. Nettavisen
dagbladet.no haler nå innpå
Vg.nett, melder Dagens
Medier 13/04. Alle de store
nettstedene, bortsett fra TV2,
går fram. Men Norge
befinner seg ikke lenger på
IT-toppen. Fra en fjerdeplass
har vi rast ned til niende. På
topp ligger Danmark, så
Sverige, USA, Sveits og
Kanada (Kilde: IDCs
«Information Society Index».)

MEDIENE SMELTER SAMMEN
I aviser som Adresseavisen og Romerikes Blad jobber de fleste multimedialt og leverer
både til nett, radio og papirutgave. Bergens Tidende har installert en multimedieplatt-
form som tar seg av både arkivering av materiale for nyhetsproduksjon og av publisering
på tvers av publiseringskanalene. (Kilde: Dagens Medier 10/04.)

WEBSTEDET VALHALLA
Alle som er opptatt av barne- og ungdomskultur i
Norden, Baltikum og Nordvest-Russland har fått et
nyttig redskap på Internett. Webstedet Valhalla har
eksistert siden 1997. Nå har ungdoms-
kulturportalen fått en ansiktsløftning. Allerede er
over 600 lenker samlet i en veiviser til barne- og
ungdomskultur. Her ligger også informasjon om det
nordiske samarbeidet i regi av Nordisk
Ministerråd. Det nye Valhalla publiseres i tre pa-
rallelle språkversjoner: en skandinavisk, en engelsk
og en finsk. Adressen er: www.valhalla.norden.org
Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til
redaktør Anne Mette Stevn, ams@norden.org.
Telefon: 00 45 33 96 02 74.

En undersøkelse i regi av Statens filmtilsyn
viser at like mange bruker aldersgrensene for
spill som for film. Lederen av PEGI’s
europeiske råd, Dag Asbjørnsen, mener
merkingen er bedre enn for videofilmer.
Anbefalt aldersgrense settes ut fra om spillet
tar i bruk vold, diskriminering, frykt,
narkotika, sex og grovt språk. Kriteriene er
de samme i alle land, og det faktum at for
eksempel språkbruk, vold og nakenhet vektes
svært forskjellig i flere land, utgjør ikke noe
stort problem. Merkingen har en egen kla-
geordning. Vel 20-30 klager har kommet inn
til PEGI. (Kilde: «På bølgelengde» 6/04.)

DATASPILLMERKINGEN FUNGERER
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Av: Sigmund Lieberg

2004 representer et veiskille i arbeidet
med utdanning og IKT i Norge.
Perioden vi legger bak oss har hatt
kontinuitet med basis i St.meld. 24
(1993-94) om IT i utdanningen.
Arbeidet i perioden fra 1994-2003
har etter min vurdering vært
forankret i åpne og realistiske
ambisjoner med betydelige muligheter
for mange aktører til å involvere seg
og bli involvert.

Et veiskille har nok lenge vært under
konstruksjon og gradvis konkretisert
seg gjennom en rekke dokumenter
som fører fram til det nye program
for digital kompetanse .

I 2003-2004 har det kommet en rekke
rapporter/utredninger/dokumenter
som har forsøkt å oppsummere arbei-

det med IKT-resultater og erfaringer
og som danner viktige premisser for
den nye satsingen fram til 2008.

Slike dokumenter er bl.a.: e-Norge.
Tilstandsrapport juni 2003,
Kvalitetutvalgets innstilling, ITUs
problemnotat om digital kompetanse
og selvsagt Budsjettproposisjonen fra
UFD for 2004. I tillegg er det selve
Program for digital kompetanse
2004-2008 og ITU-monitor: Skolens
digitale tilstand 2003 .

Tyrkertro på teknologien 
og tendensiøs bruk av forskning
Fellestrekk i disse dokumenter som
tydeliggjør et veiskille i arbeidet med
IKT i utdanning, er bl.a.:
• at de ideologisk representerer en

økende teknologideterminisme (IKT
er svaret), uten å ha problemanalyse
eller kritisk holdning til hva som er

gjort, hva som kan og bør gjøres.
Det er ingen kjettere i departe-
mentet, ITU eller nettverkene

• unyansert, selektiv og delvis tenden-
siøs bruk av forskningsresultater
som underbygger den teknologi-
deterministiske og teknologi-evan-
geliserende tilnærming til IKT og
utdanning

• ny retorikk og begrepsbruk som
passer med den nye utdanningspoli-
tiske retorikk. Den kan enten
benevnes gjennom det Telhaug m.fl.
har kalt det siviløkonomiske regime
eller gjennom trekk en finner i New
Public Management hvor standar-
disering, benchmarking, indika-
tortenkning og måling/telling er vik-
tig, men hvor det ikke er så viktig å
bry seg med hva som telles og hvor-
for. Les her UFDs og ITUs satsing
på ITU monitor

• en økende legitimering av IKT gjen-

IKT er svaret?

[56] [tilt] nr. 3–4 2004

Under NKUL-konferansen i Trondheim i mai 2004 skapte professor Sigmund
Lieberg voldsom debatt med sitt innlegg om IKT i utdanningen og sin skep-
sis til den utbredte tillit til at IKT i utdanningen er svaret på det meste. 
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Illustrasjon: Guro Røen
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nom vektlegging av samfunnets
materielle fremtid 

• alliansebygging med markedsaktø-
rer og bruk av markedets retorikk
rundt kravene til kompleksitet og
byråkratiseringen av nødvendig
infrastruktur for å ta i bruk IKT. Les
LMS og bredbånd

Gjennom disse dokumenter skapes
det videre bilder av hva en har opp-
nådd/kan oppnå med bruk av IKT,
hva en har gjort seg ferdig med og er

fornøyd med, hva en ikke lenger
trenger å gi oppmerksomhet og hva
det skal satses videre på.

Felles for mye av det som ligger til
grunn for disse dokumenter er egen-
referansen eller det som har kommet
ut av det en kan kalle de allianser
som danner hegemoni på området,
som reiser rundt i verden og mottar
inntrykk, som definerer Norge med
status som aktive deltakere i alle vik-
tige internasjonale undersøkelser, som

definerer Norge som et av medlem-
mene i «the ICT league» – de beste i
verden på IKT.

Felles for disse allianser er den orga-
nisatoriske struktur rundt IKT-arbei-
det i UFD hvor IKT ikke er forankret
i opplæringsavdelingen og hvor en
nasjonal aktør – ITU – har hatt og
tatt på seg alle mulige hatter i relasjon
til feltet – saksutreder for departe-
mentet, forskningsaktør, operatør av
prosjekter, evaluatør osv. og hvor

[58] [tilt] nr. 3–4 2004

Illustrasjon: Guro Røen
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betydningen av Læringssentrets (nå
Utdanningsdirektoratet) sin deltakelse
på den nasjonale arena er sterkt
svekket.

La meg legge til at få av premissleg-
gerne har skolefaglig bakgrunn og
erfaring.
Kanskje dette er med på å forklare
meningsdannnelsen rundt IKT i
Norge og hvorfor det ikke har vært
noe særlig tilløp til IKT-kritisk debatt
eller diskurs her så langt.

Jeg skal gå videre og søke å reise
noen problemstillinger jeg mener har
verdi for den debatt som bør være
omkring IKT og som har betydning
for strategier videre. 

Säj IT – det räcker ... 
men det gjorde det jo ikke
La meg ta utgangspunkt i noen sen-
trale fellesnevnere som stort sett går
igjen alle de i sentrale dokumenter
som berører resultater av IKT-arbei-
det i Norge og som jeg har referert til
ovenfor. Her tatt fra eNorge, juni
2003 s. 23:
• Elever som aktivt bruker IT gjør det

signifikant bedre enn andre elever
på standardiserte prøver i mate-
matikk, naturfag og engelsk

• Pedagogisk bruk av IT virker positivt
inn på elevers kunnskapsproduksjon

• IT stimulerer utviklingen av meta-
kognitive kompetanser som reson-
nering, problemløsning, å «lære å
lære» og kreativitet

• Førsteklassinger som lærer å lese og
skrive på PC lærer raskere å skrive
og lese

• Elevers motivasjon for læringsar-
beid øker med bruk av datamaskin

• IT fungerer som katalysator for
organisatoriske endringer og
omstillingsprosesser

• Økt bruk av IT reduserer og effek-
tiviserer læreres arbeidsmengde

En må undre seg over dette klar-
hetens lys som går igjen i sentrale
dokumenter i Næringsdepartement,
ITU og UFD allerede i 2003, mens
det i andre land på samme tid ble
diskutert og i økende grad diskuteres
høylytt om verdien av ambisjonene,
resultatene og potensialet i IKT. 
Egentlig konkluderer alle de sentrale
norske aktører med det som var titte-
len på sluttrapporten i den svenske
evalueringen av IT-satsing i milliard-
klassen i Sverige: «Säj IT – det räck-
er». Men det gjorde det jo ikke, i
hvert fall ikke i Sverige. 

En må undre seg om det er forskerne
som har lurt departementene til å gå
god for disse påstander – som jo er
veldig generelle og absolutte. Eller er
det departementet som har misbrukt
forskere/forskningen? Eller er det

fellesinteressen i et jerntriangel
bestående av forskere, departementet
og praksisfelt i payback for den mil-
liard som er investert i siste han-
dlingsperiode, slik at det blir lettere å
oppnå penger i fremtiden eller få ros
for godt utført arbeid? Eller er det
bare uttrykk for den samme forvent-
ningsretorikk til IKT som har domi-
nert de siste 25 år av arbeidet med
IKT i utdanning?

Fører IKT til samme, høyere eller til
lavere faglig standard?
Vi har faktisk mange og gode viten-
skapelige rapporter som gir grunnlag
for å si noe om disse spørsmålene og
derved også belyse mer kritisk og
nyansert den kompleksitet som er på
området.

Departementet skal imidlertid roses
for at de parallelt i juni 2003 i et
annet dokument ga en vesentlig mer
nyansert fremstilling av sammenhen-
gen mellom læringseffekt og IKT:
«Både i Norge og internasjonalt er det
for tidlig å si noe sikkert om effekten
av ny teknologi på læringsutbytte.» 

Hva sier så den forskning jeg kjenner
om disse konklusjonene jeg har truk-
ket frem fra sentrale dokumenter?:
• Fører IKT til samme, høyere eller til

lavere faglig standard?
• Er den pedagogiske merverdien

åpenbar og vil den komme når
lærere og elever får tilgang til
tilstrekkelig utstyr med tilstrekkelig
båndbredde og det er utviklet et
marked for tjenester, innhold med
videre for utdanningen? (UFD)

Sammenfattende kan følgende sies:
• Anvendelse av IKT i seg selv gir

ikke utslag i bedre resultater eller
økt kvalitet

• Det er mulig å være/bli en god skole
uten tilpasning til teknologiens
egenskaper og makt. Den avgjø-
rende komponent er læreren!

Det er ikke noen konsistent sammen-
heng mellom gjennomsnittlig mengde
av IKT-bruk rapportert i fag og den
tilsynelatende effekt dette kan ha for
elevresultater. Det er derfor sannsyn-
lig at det er typen av bruk som er vik-
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tig. Det er en sterk sammenheng mel-
lom måten IKT brukes på og hva en
oppnår av effekter på elevers læring.
Den avgjørende komponent er læ-
reren og lærerens pedagogiske arbeid.
Effektene – de signifikante – ser ut til
å komme der hvor IKT-ressurser har
vært en naturlig del av læreres
arbeidsmåter i lengre tid og hvor det
er en fagspesifikk bruk av IKT.

Framifrå programvare, utstyr, nett har
i seg selv ingen effekt på læringsresul-
tatene med mindre lærerne har blitt i
stand til og kvalifisert til å bruke disse
ressursene på en adekvat pedagogisk
måte til faglige formål.

IKT blir brukt effektivt og har virk-
ning på læring når lærere er i stand til
å forstå at interaktivitet forutsetter ny
pedagogisk tilnærming. De behøver 
å styre mot fremgang og opprettholde
et fokus på faglig læring ved å struk-
turere aktiviteter omhyggelig og gi
fokuserte oppgaver. Effektiv bruk av
IKT henger altså sammen med kvali-
teten på planlegging, forberedelse 
og etterarbeid og særlig i den pe-
dagogiske refleksjon som knytter
metode, valg av ressurser, aktiviteter
og læringsmål sammen, det man en
gang i tiden kalte didaktisk kom-
petanse.

Tid til å utvikle pedagogikken
Det er klart dokumentert i denne
forskning: Skal de fleste lærere utvide
sitt repertoar i IKT-bruk substansielt,
så trenger de signifikant mer tid på
kort og lang sikt for å utvikle sin pe-
dagogikk så vel som sin IKT-ferdighet.

Det er en klar forskjell mellom lærere
som velger IKT-ressurser som passer til
et faglig emne og de som velger
ressurser for å presentere elevers

arbeid på nye måter. Lærere som bru-
ker sin fagkunnskap og forståelse av
elevenes faglige kunnskaper og bruker
IKT på dette grunnlag, oppnår effekt
på elevers læring. IMPACT-2 studien i
England viser noen signifikante resul-
tater i fag som engelsk, science, og
matematikk, design og teknologi, men
disse er ikke gjennomgående, bare på
enkelte nivåer i skolen. Skolene i
undersøkelsen fyller ikke kravene til 
å være et representativt utvalg og inn-
slaget av IKT i mange fag er lite og en
kjenner heller ikke hva IKT-aktivite-
tene har gått ut på.

Lite belegg for departementets 
og ITUs konklusjoner 
Jeg mener selv at IKTs legitimitet i
skolen ikke alene behøver å forankres
i dokumentert læringsutbytte. Mål-
setningen har vært langt bredere. Det
er imidlertid viktig å trekke frem disse
resultater fordi de peker på klare kon-
sekvenser av strategisk karakter som
kanskje ikke er ivaretatt i program for
digital kompetanse;
• Fagkompetanse, fagdidaktisk og

pedagogisk kompetanse er viktige
kompetanseområder for å fremme
adekvat bruk av IKT

• Bruken av IKT og utviklingen av
IKT-ressurser må bli mer fagrelatert
enn det som har ligget i norsk sats-
ning så langt

• Effekten av å la være dette blir det
som svenskene har kalt «IT är ett
mångsidigt verktyg i enkeltspårig
användning». Dvs. at forskere har
funnet at bruken av IKT for søking
etter informasjon på Internett er
totalt dominerende i skolesammen-
heng. 

Av dette følger det også at den peda-
gogiske merverdien ikke er åpenbar,
den gir seg ikke selv og den vil ikke
komme når lærere og elever får til-

gang til tilstrekkelig utstyr med
tilstrekkelig båndbredde og det er
utviklet et marked for tjenester,
innhold med videre for utdanninga.

På tilsvarende måte kan en med
utgangspunkt i en rekke studier av
kvalitativ art besvare spørsmål om IKT
er en katalysator for innovasjon og
kvalitetsutvikling i skolen, særlig når
Internett tas i bruk? Departementet og
ITU har vært sterke i sine utsagn på
dette punkt, men det er lite belegg for
deres konklusjoner i det materialet de
viser til. I 2002 publiserte OECD/CERI
2 effektstudier – den ene om dette
spørsmålet: Que Vademus. The Trans-
formation of Schooling in a Net-
worked World basert på 94 case-studi-
er fra 23 land (herunder også Norge) –
planlagt i samarbeid med Sites2. 

Spørsmålet er viktig – for hvis IKT er
en katalysator, er det jo bare å
investere i utstyr og infrastruktur og
vente på effektene?

IKT er sjelden en katalysator, men
kan være et redskap/verktøy for
realisering av planlagt pedagogisk
innovasjon. Som redskap bidrar IKT i
innovasjon, men er ikke årsaken til
den. De krefter som driver innovasjo-
nen, driver også utviklingen/anven-
delsen av teknologi.

Jeg tror dette funnet er med på å
forklare en del av årsakene til at IKT
bare delvis tas i bruk. Grunnlaget for
innovasjon er et opplevd behov eller
et problem skolen/lærerne trenger å
løse. Og de løser det slik at det gir
mening for dem. Min påstand er at
IKT/LMS mange steder er i ferd med
å få status som en organisasjonsopp-
skrift som importeres for å løse prob-
lemer eller dekke behov en ikke helt
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opplever at en har og at en så i etter-
tid ikke vet hva en skal gjøre med
oppskriftene.

I dagens bilde av IKT- innretningen 
i skolen skjer det en økende byråkra-
tisering.

En er i ferd med å forlate KISS-prin-
sippet – Keep it Simple, Stupid. Store
investeringer foretas i såkalte
læringsplattformer og annen pro-
gramvare. Igjen er utgangspunktet
mitt at mye av den retorikk som er
utviklet rundt dette og som gir legi-
timitet til disse prosesser, faller inn
under teknologideterminisme.

La meg minne om hva Simon Papert
uttalte i 1996 – og sm jeg tror
fremdeles har gyldighet. Papert identi-
fiserte tre kritikkverdige trekk ved
den «pedagogiske programvarekul-
turen» han så under utvikling:
• de gjør maskinen til aktør, ikke elev

eller lærer
• de er bedragerske og er stolte av det
• de belønner raske reaksjoner heller

enn langsiktig tenkning 
Av dette følger at kritisk evaluering
av teknologibruk er viktig.
Elever/lærere kan mangle forutset-
ninger for en kritisk evaluering av
pedagogisk programvare alene.

Hva kan en gjøre? 
Hvor fører så disse premisser meg i
forhold til hva en bør gjøre videre?
• Kvaliteten av å bruke IKT må settes
i fokus

• Om en ønsker at IKT skal bidra til
faglige resultater i skolen, bør digi-
tal kompetanse forankres sterkere
til fagspesifikke sammenhenger enn
det planen ser ut til å legge opp til

• Om en ønsker at IKT skal bli et
redskap i innovasjon og

skoleutvikling, bør en være forsiktig
med standardisering og homoge-
nisering i lukkede rom, med
adgangskontroll og passordbeskyt-
ting, dvs. byråkratisering av arbei-
det med å ta i bruk digitale red-
skaper, og ikke la teknologene legge
premissene for skolens videre arbeid
på området.

• Initiativ og aktivitet på skole/læ-
rernivå er en avgjørende forutsetning

I 1994 sa vi at en PC per 10 elever
var en forutsetning for realisering av
IKT. Senere var forutsetningen at det
ble adgang til Internett, så ble det
Intranett, trådløst LMS og nå bred-
bånd. Definisjonen på hva som kreves
for den endelige løsning har flyttet
seg hele tiden, og det er vel ikke
grunn til å tro at den ikke flyttes
videre. Samtidig ser en at alle de
løfter en har gitt om forventede resul-
tater ikke har blitt innfridd tiltross
for at kravene om teknologisk utstyr
langt på vei har blitt innfridd.

Jeg har pekt på læreren som det kri-
tiske i dette og lærerutdanningen
hører med. Departementet ser ut til å
tro at alle lærerstudenter nå får opp-
læring i IKT med basis i en ikke-repre-
sentativ undersøkelse av Rambøl
Management.  Vi vet vel – vi andre –
om hvordan og hvorfor dette ikke
fungerer tilfredsstillende i dag. Sam-
tidig ser departementet ut til å av-
runde sitt økonomiske ansvar for å
gjøre noe mer med behovet for å
bedre lærernes faglige og pedagogiske
forutsetninger for å ta i bruk IKT på
en kritisk, reflektert og begrunnet
måte.

I problemnotatet til ITU om digital
kompetanse og UFDs program for
digital kompetanse er teknologideter-

minismen og markedskreftene synlige
premisser for hva morgendagens
skole og digital dannelse kan være. 
I fremtidens skole heter det: «respek-
teres og utnyttes elevenes personlige
valg av medier»   – les: respekteres
markedets makt, teknologimotene og
elevenes kjøpekraft som premissleg-
gere for skolens læringsarbeid.
Videre: «utvikling av læringsstrategier
må knyttes nært til digitale medier»
og fokuset er «hvordan IKT påvirker
utdanningens kvalitet, motivasjon for
læring, læringsformer og læringsut-
bytte» og ikke hvordan IKT kan
tilpasses til, utnyttes i og utvikles for
faglig-pedagogiske læringsprosesser.

Jeg tror det er behov for å se gjennom
programmets innretning på nytt.
Særlig er det grunn til å ta en
diskusjon om det virkelig er grunnlag
for ambisjonen om at Norge kan bli
av de beste i verden på dette området.
Det er med utgangspunkt i hvor vi er
i dag en lite fundert målsetning som
bare vil bidra til å øke frustrasjonen
over manglende samsvar mellom
ideenes og realitetens verden.
Ambisjonen er nok god å ha med seg
på departementets mange reiser i ver-
den og gir høy ekstern legitimitet.
Men når det koker ned til grasrotas
forutsetninger for å levere varen, svin-
ner den indre legitimitet hen.
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Sigmund Lieberg er professor i peda-
gogikk ved Universitetet i Oslo og pro-
fessor II ved Høgskolen i Agder. Han
har vært faglig engasjert i arbeidet
med IKT i utdanningen fra 1992, 
og direktør for Nasjonalt læremid-
delsenter fra 1992-2000. 
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FOTO
Av Anne Øverbø

Foto fra medier og kommunikasjon
Foto er et hyggelig fag å undervise i.
Oppgavene gir «naturlig differensie-
ring» ved at elever på alle nivå klarer
å ferdigstille og levere et produkt.
Kvaliteten varierer og sprer seg utover
karakterskalaen uten at man trenger å
lage særskilte opplegg for elevene. 

Det gir en bra mestringsevne på alle
nivå. Elevene føler at de lykkes i
arbeidet fordi alle klarer å lage et pro-
dukt som enten kommer opp på veg-
gen, eller som vises på prosjektor, når
elevene presenterer bildene og
arbeidsprosessen i slutten av perioden.
Presentasjonen er litt høytidlig og gir
et ekstra lite puff i forhold til hvordan
elevene ser på sitt eget arbeid.
Forholdet til sitt eget bildemateriale
som et personlig åndsverk utvikles i
løpet av fagperioden og året ellers.
Elevene er stolte av å se sitt eget bilde
henge på veggene på avdelingen.

Fire ukers fotoperiode
Dette er tredje året med medier og
kommunikasjon på Bjerke
Videregående skole. Vi har tre klasse-
trinn med to klasser på hvert trinn. I
løpet av skoleåret har alle klassene en
fireukers fotoperiode hvor underteg-
nede er faglærer. I disse dager av-
sluttes en slik periode i 1mka og i
evalueringsskjemaet kom det frem
mye positivt fra perioden:

«Jeg er fornøyd med selve fotopro-
sessen og tiden vi brukte på å jobbe
med bildene i Photoshop. Det var
kjempe gøy! Lærte masse!»

Elevene veileder hverandre i fagperi-
oden. Vi prøver å bruke den samlede
kompetansen inne i klasserommet på
en konstruktiv måte og slik blir
elevene mer selvstendige i forhold til
å løse egne problemer. En elev skrev
dette om å veilede andre elever i eva-
lueringen etter fotoperioden i 1 mka:

«Det var positivt. Det er gjerne
enklere å forstå ting når man hjelper

andre med det, men det er viktig at
man kan det grunnleggende.»

Fotooppgavene
Oppgavene på grunnkurs og videre-
gående kurs er forskjellige ved at
oppgave på grunnkurs er av en mer
grunnleggende karakter. De består av
korte øvingsoppgaver for å få inn
basiskunnskapene når det gjelder
teknisk kamerabruk, komposisjons-
prinsippene og lys- og fargelære. På
videregående kurs er oppgavene friere
og det stilles bl.a større krav til
kreativitet i bildene.

Begge bildene fra grunnkurs som står
på trykk, er sort-hvitt bilder. Det ene
er fra en bildeserie, mens det andre er
et illustrasjonsbilde til en tverrfaglig
oppgave sammen med kroppsøving.
Maria og Vicki var interesserte i å
prøve ut aktsjangeren og møtte på
mange utfordringer i forhold til dette.
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Bildet over:
Foto: Zuifiqar Haidori, Bjerke vgs
Oppgave: Bildefortelling

Bildet til venstre:
Foto: Maria Maimanutu Krogtof Liholdt
og Vicki Bjerknes, Bjerke vgs
Oppgave: Ergonomi
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De andre bildene kommer fra
fjorårets fotooppgaver på videre-
gående kurs. «Tid» og «Stillhet» var
to oppgaver der elevene skulle tolke
fenomenet stillhet eller tid på sin egen
måte. Elevene skulle levere arbeids-
prosess (tankekart, skisser, logg og
rapport), scrapbook og sluttproduk-
tet. Vurderingen er tredelt ved at
arbeidsprosessen, den tekniske
kvaliteten på bildet og bruk av kom-

posisjonsprinsippene blir vektlagt likt.
Portrettet var en større oppgave hvor
elevene for første gang skulle jobbe 
i A3 format. Elevene skulle levere to
svart/hvitt portretter; et selvportrett
og et portrett av en annen valgfri per-
son. Vurderingskriteriene var tredelt
som på forrige oppgave. Forskjellen
lå i presentasjonen og i vurderingen.
Elevene var involvert i vurderingen
ved at de var med på å bestemme

karakteren sammen med faglæreren.
Elevene presenterte bildene sine som
på eksamen og hadde ti minutter til
rådighet hvor de snakket om arbeids-
prosessen, komposisjon og om
forbedringspotensialet i bildene.
Faglærer og en elev var «sensor» og
«eksaminator» (alle fikk prøve seg
som eksaminator). Etterpå diskuterte
vi oss frem til karakteren, og vi var
stort sett enige om karakterene. 

FRA MEDIER OG KOMMUNIKASJON
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Over:
Foto: Julian Guribye, Bjerke vgs
Oppgave: Selvportrett

Til venstre:
Foto: Kine Holm Løvik, Bjerke vgs
Oppgave: Tid
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Bildet over:
Foto: Anette Foss Ingard, Bjerke vgs

Oppgave: Portrett

Bildet på øverst:
Foto: Anette Foss Ingard, Bjerke vgs

Oppgave: Portrett

Bildet til høyre:
Foto: Hege Abelson, Bjerke vgs

Oppgave: Stillhet
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Utstilling
På slutten av skoleåret hadde vi en
utstilling her på skolen hvor vi viste
så mye som mulig av det som har
blitt produsert på avdelingen i løpet
av året. Vi fikk forstørret opp en del
av de beste bildene i plakatstørrelser
og inviterte støttespillere og andre
interesserte til å komme å se. Jeg

nevnte at elevenes forhold til sine
egne åndsverk gradvis utvikler seg fra
å ikke eksistere i begynnelsen av
skoleåret på grunnkurs til å få mer
betydning etterhvert. Når elevene ser
sine egne bilder «blåst opp» i plakat-
størrelser, gjør det noe med eier-
forholdet til bildet. Det er stor stas og
veldig moro og ikke minst er det vik-

tig i forhold til elevenes syn på sitt
eget åndsverk. Det var såpass inspi-
rerende at vi håper at det blir en
tradisjon fremover hver vår.

Bildet over:
Foto: Christopher Mangion, Bjerke vgs
Oppgave: Bevegelse

Bildet til venstre:
Foto: Kashif Mahmood, Bjerke vgs
Oppgave: Tid

Anne Øverbø, fotograf og lærer på
Bjerke videregående skole.
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3 medielærere
Hva er den største utfordringa for deg som medielærer? 

Ingunn Juul, Drømtorp videregående, Akershus
– Den største utfordringa slik jeg ser det, er faglig oppdatering på et svært bredt
fagfelt. Å kunne møte elevenes behov for veiledning og svare på spørsmål innen
temaer som avis, radio, video, web, design osv krever stor faglig bredde kombi-
nert med faglig dybde.

Helge Reinholt, Bø videregående, Seljord
– Den største av mange utfordringer er å sy sammen et funksjonelt og oversiktlig
tilbud til elevene, sammen med de andre medielærerne. Tid til planlegging, og
oversikt over læreplan, samt riktig fordeling mellom tekst, lyd og bilde-undervis-
ning er ikke alltid lett. Tips: Lag de store, oversiktlige linjene først. Ikke jobb
deg i hjel. Sett av tid til kreativitet.

Maiken Håvarstein, Ullern videregående, Oslo
–Den største utfordringen min som medielærer er å kunne begrense fagstoffet og
fokusere. Det er så mange medier å forholde seg til, og disse beveger seg over
mange ulike felt. Læreplanene understreker dette. Og så er det så mye morsomt
og interessant og viktig man må velge bort. Tror også elevene føler at de skal
lære veldig mye på liten tid.
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NYTT(IG) på nett

Av: Jan-Arve Overland

Nyheter levert på døra
Har du hørt om RSS? Ikke. Vel det er
du ikke alene om. RSS står for Really
Simple Syndication og er et xml-
dokument som beskriver innhold le-
vert fra en nettside. Dette kalles også
for en «nyhetsfeed». 

Ved hjelp av en RSS-leser kan du
abonnere på «nyhetsfeed» som inte-
resserer deg uten at du behøver å surfe
rundt på nettet etter nyheter. I RSS-
leseren får du opp tittel og ingress til
artikkelen slik at du raskt får et kort-
fattet overblikk over nyhetsbildet og
du kan enkelt gå videre til nettstedet
hvor artikkelen ligger hvis du synes
artikkelen er av interesse. 

Det finnes mange RSS-lesere som kan
lastes ned fra nettet:

Feedreader
http://www.feedreader.com
Gratis

FeedDemon
http://www.bradsoft.com/feeddemon/
index.asp
Demoversjon og betaling

Newsgator
http://www.newsgator.com
Gratis og kan legges inn som en del
av Outlook.

Pluck RSS Reader
http://www.pluck.com
Gratis

Anbefalte RSS-feeder:

Fra Forskning.no:
http://www.forskning.no/RSS/

Aftenposten sin nettutgave:
http://www.aftenposten.no/template/
eksport/rss/1.0/

VG:
http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs
De tilbyr også spesialiserte «nyhets-
feed».

Fra Statistisk sentralbyrå:
http://www.ssb.no/rss/

Nettavisen:
http://pub.tv2.no/nettavisen/ut/rss/
nettavisen.xml

IT-avisen:
http://www.itavisen.no/rss.php

Fra Designværkstedet: - dansk
http://design.emu.dk/artik/nyheds-
liste.rss

Fra NRK:
http://www.nrk.no/rss

Fra BBC:
http://news.bbc.co.uk/rss/newson-
line_uk_edition/front_page/rss091.xml

Fra Inter Press Service:
http://www.ipsnews.net/rss_doc.shtml
Leverer 40 ulike «nyhetsfeeder». 

Fra Foto.no:
http://foto.no/cgi-bin/nyheter/rss.cgi

Fra Utdanning.no – nyheter:
http://www.utdanning.no/rss/nyheter
.xml

Fra Utdanning.no – eDiskuter:
http://www.utdanning.no/rss/ediskuter
.xml

Fra Utdanning.no – Ressursverkstedet:
http://www.utdanning.no/rss/ressurs-
verksted.xml

Like over nyttår vil lmu.no også tilby
RSS. I tillegg vil vi skreddersy «nyhets-
feeder» på lmu sine nettsider.

Les mer om RSS og søk etter RSS-
feeder: http://www.syndic8.com

Så får vi se om det kommer bilde-
behandling i neste nummer.

Jeg lovte meg dessverre bort i forrige nummer
da jeg skrev at jeg skulle ta for meg bilde-
behandling denne gangen. Jeg er nemlig ikke
helt ferdig med Nyheter.
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Trond Heum: Film 
i prosjektarbeid. En
håndbok i praktisk,
prosjektrettet arbeid.
Læremiddelforlaget A/S,
Sandefjord 2004.
62 sider.
ISBN 82-7997-044-4.

Trygve Panhoff

Film i prosjektarbeid
Som en oppfølger til Bli kjent med film
har Trond Heum skrevet en liten bok med
tips om bruk av film i prosjektarbeid. 

Forfatteren tar inn utdrag fra forrige
bok, slik at det ikke er noen forutset-

ning, men en fordel å ha lest denne
først. Boka gir greie kjøreregler for
arbeidsprosessen, med gode tegninger og
en dokumentar om annen verdenskrig
som illustrerende eksempel. 

For knapt om lyd
Avsnittet om lyd er litt knapt – det er
her det gjerne blir problemer. Det er
snart gjort å forklare for eksempel hvor-
dan en kan unngå vindstøy eller blåsing
i mikrofonen. Hollywood-dramaturgien
er viktig å kjenne til for spillefilm, men
det kan fort bli søkt å dytte modellen
inn over korte dokumentarfilmer. 

Boka er ellers velskrevet og preget av
god erfaring med arbeidet.

[68] [tilt] nr. 3–4 2004

Anne Hoff (red.): Mitt
liv som film. Tiden
Norsk Forlag,
Oslo 2002.
288 sider.
ISBN 82-10-04705-1.

Trygve Panhoff

Film og myter
Antologien Mitt liv som
film handler om film og
myter. Som antologier
flest er den noe ujevn,
men meget lesverdig.

Science fiction
En rekke forfattere har
levert sine bidrag om
hvordan filmen påvirker
forestillingene våre. Ett

av de best gjennomarbei-
dene bidragene er 
Tor Åge Bringsværds
grundige og spennende
gjennomgang av science
fiction-filmens historie.
Riktignok gir han genren
en vel vid definisjon som
fantasy. Bergmans Det
syvende segl har jeg
eksempelvis vanskelig
for å klassifisere som sci-
ence fiction. 

Sjangerfilm
Torgrim Eggen tar for
seg ungdomsfilmen, en
sektor som kan være noe
vanskelig å avgrense. Er
Easy Rider en ungdoms-
film? Finn Skårderud går
levende gjennom
skrekkfilmen, en sjanger
han kjenner godt, og
som han kan beskrive fra
en psykiaters synsvinkel.
Ingunn Økland drøfter
den ofte omdiskuterte
katharsismyten, og

Sindre Skartvedt og 
Jo Nesbø skriver om
forskjelle typer filmhelter.

Kjærlighet, drøm og
virkelighet
Drømmen om Amerika
er godt beskrevet av
John Erik Riley: Det
finnes to drømmer; veien
til suksess, og dyrkingen
av Amerika som et siste
fristed. Tore Renberg tar
for seg filmer fra mange
land i sin gjennomgang
av kjærlighetsfilmer.
Eivind Tjønneland skriv-
er om generasjonsmot-
setninger, og Ingrid
Rommetveit avrunder
med drøfting av fiksjon
og virkelighet.

Boka er godt illustrert
med svart/hvitt- og
fargefotos. Anbefales alle
filmelskere. Medielærere
vil finne mye nyttig
materiale.

[bokanmeldelser]

Sigurd Moe
Hetland: 
Cannes-festivalen
2004.
Eget forlag.
274 sider 
(+ 40 siders
hefte).

Trygve Panhoff

Rapport fra Cannes 
Antakelig for nest siste gang har
konsulent i Oslo kinematografer,
Sigurd Moe Hetland, utgitt sin
fyldige, årlige Cannes-rapport. 

Den aktive fotograf og observatør
har meddelt [tilt] at tiden holder
på å løpe fra de trykte rap-
portene. I dag går det meste på
Internett. Med sitt meget
rikholdige materiale gjennom 37
Cannes-besøk har forfatteren
kanskje muligheter for å opprette
sin egen database?

Oppslagsverk
Et fint fargeomslag pryder årets
rapport, med gode portretter av
blant annet Tom Hanks, Maggie
Cheung, Ken Loach og Emir
Kusturica. 53 nye filmer er spe-
sielt omtalt med regissørfilmo-
grafier. Blant dem finner vi
Fahrenheit 9/11, Motorsykkeldag-
bøkene, Se meg og Flyvende 
dolker. Prisoversiktene er som
vanlig grundige, og heftet er rikt
illustrert med fotos og presse-
klipp. Som vedlegg følger det lille,
men historisk interessante heftet
om Norge i Cannes 1952-2004
og Gjennom Scandinavian Films
1980–2004, med utvalgte farge-
fotos.

Det nyttige oppslagsverket kan
bestilles fra forfatteren,
Lindebergåsen 13a, 1071 Oslo 
(kr 250).
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Kinoen i Oslo 100 år

Av Trygve Panhoff

Den folkelige kinoen 
Den første kinoen fikk blant annet besøk av kong
Haakon, dronning Maud og Fridtjof Nansen. Med
besøket, som ble filmet, viste Haakon at han var
hele folkets konge. For det var først og fremst arbei-
derklassen som fylte den store kjeden av kinoer som
raskt vokste fram.

Under jubileumsforestillingen kåserte Erling Dokk
Holm om kinoen som byens magiske rom. I kåseriet
fortalte han om hvordan kinoen vokste ut av tivoliet
for å bli en selvstendig sjanger. Butikken som ble
ominnredet til kino i Stortingsgata 12 er borte, men
ikke Skladanowski-brødrenes 15 minutter lange
filmede klovneri. Første konkurrent ble Theatre
Amusant i Karl Johans gate 41. Kinoen fikk en rask
vekst i byene. Sarpsborg fikk kino i 1906, men også
tettstedet Tistedalen. Arbeiderne fikk sine steder. 
I industrialiseringens tidsalder gjorde ikke kinoen
forskjell på folk. Billettprisen på 25 øre ville i dag
tilsvare 14 kroner, men kjøpekraften var mindre den
gang. Dette var altså et lavterskel-tilbud.

Dokk Holm tok også for seg kinoens rolle i by-
rommet. De fleste store kinoene har ingen arkitek-
toniske kvaliteter, mente han, og vurderte
Colosseum kino som kitsch. At Symra kino er
avviklet, var synd, men ikke skam. Frode Rinnan,
som tegnet Lambertseter, så for seg et revolusjonært
alternativ med kinoen som storstue. Men kinoen
aktiviserte ikke nok. 

Kinoens offentlighet 
Kåsøren mintes en kald vinterdag han sto i lang kø

foran Symra kino på Lambertseter sammen med 
fattern og to kamerater. Byen hadde kommet til
forstaden, og alle ville inn i mørket. Det var gul Fox
i bukselommen, Sverdrup Dahl-reklame med Toy,
Liptons te og tampongdemonstrasjoner. At Emil i
Lønneberget kunne heise søsteren sin opp i flagg-
stangen, var et genialt innfall. Fatter’n lo så mye at
folk ba ham roe seg. Deretter knakk han klappsetet,
og vaktene førte ham ut, der han måtte han vente til
filmen var slutt. Kinoen var – og er (?) et sted for å
miste kontrollen, et av modernitetens rituelle rom
mellom skjærsild og himmel. Det er noe med
kinoens offentlighet som gjør denne rollen
annerledes enn hjemmekinoens. Kinoen er en arena
for dypere kollektive samhandlinger.

Variert program 
På programmet under jubileumsforestillingen stod
ellers filmsnutter med glimt fra byens kinohistorie,
der celebriteter som Sonia Henie og Charlie Chaplin
viste seg å ha vært gjester. Videre ble det vist et
stumfilmprogram med pianomusikk av Kjetil
Chander Larsen, og billedkunstner Marianne Heske
introduserte sin minuttlange kortfilm, Hommage to
Leon the Lion, hvor MGMs berømte løve får brøle
litt ekstra. Heske sa at kunst kan rokke ved forut-
inntatthet hos publikum. Arrangementet ble avslut-
tet med en nedtur. Som hovedfilm var valgt den
amerikanske Shall We Dance? – en sentimental
amerikansk remake av den glimrende japanske fil-
men av Masayuki Suo fra 1995. At kinematografene
ikke i stedet valgte en film som har med film-
historien å gjøre, er vel kanskje et tegn på en viss
økonomisk kopling mellom Oslo og Hollywood.

[70] [tilt] nr. 3–4 2004

30. oktober var det nøyaktig 100 år siden Kristiania fikk sin
første faste kino, Kinematograph-Theatret i Stortingsgaten 12. 
I den anledning arrangerte Oslo Kinematografer en egen visning
i Filmteatret, som ligger rett ved der Kinematograph-Theatrets
lille tarm av en kinosal lå. 
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Skolefilmutvalget nedlagt

Av Per Terje Naalsund

Begrunnelsen 

Begrunnelsen for nedleggelsen er at

Reg jeringen ønsker å bruke midlene som van-

ligvis har gått til utvalget, til tiltak innenfor

Den kulturelle skolesekken i stedet. Medlem-

mene fra de tre opposisjonspartiene beklaget

Reg jeringens beslutning og fant den underlig

ettersom utvalget blir lagt ned uten noen som

helt form for evaluering.

Spillefilm i undervisningen

Skolefilmutvalget har i hovedsak arbeidet for å

g jøre film tilg jengelig i skoletiden, både i form av

kinovisninger, undervisning i filmkunnskap og

praktisk arbeid med filmproduksjon. Utvalget ble

opprettet i 1986, med det formål å tilrettelegge

for bruk av spillefilmer i undervisningen, noe

utvalgets første leder, Gudmund Hummelvoll la

det teoretiske grunnlaget for med sin hoved-

oppgave i pedagogikk, Spillefilm i undervisningen:

en undersøkelse av spillefilmen som pedagogisk

ressurs i norsk grunnskole (1981).

Hummelvoll var leder for utvalget fra

1987–1995, og fikk blant annet i stand med

støtte fra daværende undervisningsminister

Gudmund Hernes lærerkurs i bruk av film 

i undervisningen. Sammen med vellykte kurs for

kinosjefer og utgivelse av lærerveiledninger til

filmer i form av hefter og filmstudieark, fikk

skolekinovirksomheten over hele landet et

kraftig løft. På sitt meste var antallet

skolekinobesøk oppe i 400.000 i året, og i 1993

fikk utvalget «Gullstrimmelen» av Kinoforbundet

for sin innsats for filmen. Utvalgets medlemmer

skrev  en lærebok i filmkunnskap, som var blitt

til valgfag ved ungdomsskolen, Levende bilder

(1988), samt et introduksjonshefte i filmanalyse:

Med film på timeplanen (1987, 1997, 2004).

Vold i bildemediene

På denne tiden var Reg jeringen opptatt av sam-

menhengene mellom vold i samfunnet og vold i

mediene. Utvalget bidro i 1991 avg jørende til

«Kampanjen mot vold på skjermen» med undervis-

ningsmateriale som ble tatt i bruk på 1500 skoler,

og likeledes i 1995 i forbindelse med Reg jeringens

handlingsplan mot vold i bildemediene.

Elevenes egen filmproduksjon 

I 1995 tok Bitten Linge over som leder av utval-

get, og under henne ble virksomheten videre-

ført og utvidet – blant annet som en følge av

nye vinder i pedagogikken – til å inkludere barns

egen filmskaping. Medlemmene holdt kurs på

kinoer og skoler over hele landet, Knut Terums

hefte Vi lager fiksjonsfilm ble utgitt i den

forbindelse, og utvalgets daglige leder Mia

Lindrup ga ut Skyt en film sammen med Turid

Marthinsen. Utvalget så også et behov for

langsiktig satsning på produksjon av ny under-

visningsfilm, men dette inititiativet overfor

undervisningsministeren ble dessverre avslått.

Den kulturelle skolesekken

Bitten Linge gikk av som leder etter at utvalget

sammen med Norsk filminstitutt arrangerte en

internasjonal konferanse i slutten av 2003.

Utvalgets siste år, med Kjell Vidar Olsen som

leder, ble preget av usikkerhet vedrørende den

fortsatte eksistensen. Nye lover om foreldrebe-

taling i grunnskolen har g jort det vanskeligere

for lærere å ta i bruk skolekino i undervisningen,

noe som har ført til en halvering av skolekino-

besøket. Kulturdepartementets satsning på film

i Den kulturelle skolesekken skapte likevel ny

etterspørsel etter Skolefilmutvalgets tjenester.

Utvalget oppfordret Undervisningsdeparte-

mentet til å øke satsningen på filmkunnskap

blant lærere i skolen for å utnytte lærings-

potensialet i møtene mellom elev, filmskaper og

filmopplevelser, men ble i stedet lagt ned.

[71][71][tilt] nr. 3–4 2004

Til tross for protester fra Landslaget for medieundervisning 

og Fellesrådet for kunstfagene i skolen, ble Statens skolefilmutvalg 

nedlagt med virkning fra 1 januar 2005.

Bitten Linge.

Leder 1995-2003

Kjell Vidar Olsen.

Leder 2004

Gudmund Hummelvoll.

Leder 1987-1995
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Froskenes fabelaktige spådom
Froskenes fabelaktige spådom er en spennende

fabel om en omsorgsfull familie som må redde

en hel dyrehage fra en naturkatastrofe.

Familien består av sjømannen Ferdinand, kona

hans Julie, som kommer fra Afrika, adoptivsøn-

nen Tom og naboens datter Lili. Dyrehagen til-

hører Lilis foreldre, som har overlatt datteren

sin til Julie og Ferdinand mens de selv drar til

Afrika for å fange krokodiller. Ferdinand og

Julie skal passe på både Lili og dyrehagen, men

et forrykende uvær overrasker dem og i all

hast må de samle sammen alle dyra i låven sin.

De eneste som ikke blir overrasket av uværet

er alle froskene i dammene rundt låven. De har

en egen evne til å forutsi været, og heldigvis

for Ferdinand, Julie, Tom, Lili og alle dyra får

froskene varslet dem om at det kommer til 

å striregne i førti dager og netter.

Noahs ark 

Som en Noahs ark flyter låven oppå en kjempe-

stor traktorslange, men siden det ikke er land 

i sikte noen steder, må de alle belage seg på å

leve sammen i fred og fordragelighet inntil van-

net synker ig jen. Men hva skal de spise? Og kan

mennesker, planteetere og kjøttetere bo sam-

men uten å bli uenige og spise hverandre opp?

Animasjonsfilmer i undervisningen

Tegnefilm hører til barns absolutte favoritt-

sjangre blant mediene. Det medieforskere har

merket seg er at barn først og fremst er opp-

tatt av selve fortellingen og at de spesielt

husker morsomme, spennende, rørende og

skumle episoder. Det er vanskeligere for dem 

å knytte filmene til andre tekster og viktige

temaer. Denne filmen behandler temaer som

den moderne familie, naturkatastrofer, dyre-

vern, den sterkestes rett, og det å leve sam-

men i et samfunn. Filmens hovedsituasjon er

hentet fra fortellingen om Noahs ark i Bibelen.

Ved å jobbe med selve filmopplevelsen først,

sørger læreren for at filmen kan gå inn i klas-

sens samling av felles opplevelser, som læreren

deretter kan trekke på i forskjellige fag. Målet

med arket er at elevene skal få satt ord på

mest mulig av filmopplevelsen, lære seg litt om

animasjonsfilm og at de kan bruke filmopp-

levelsen til egne aktiviteter.

Bakgrunn

Froskenes fabelaktige spådom er tegnet i

Frankrike. Alle bakgrunner og kulisser er hånd-

farget med tegnestifter og pastellfarger, mens

personene og dyra i filmen er farget ved hjelp av

datamaskin. Ser vi nøye på filmbildene, kan vi se

alle strekene som er g jort med tegnestifter,

mens det ikke er spor av tegnernes streker på

personene og dyra. Her er fargene heldekkende.

Det er to forskjellige kunstnere som har stått

bak henholdsvis figurer og bakgrunner. Figurene

er skapt av Iouri Tcherenkov, mens bakgrunnene

er tegnet av Jean-Loup Félicioli. Begge arbei-

dene er imponerende. Iouri Tcherenkov og med-

hjelperen hans, Zoïa Trofimova, har klart å frem-

stille familien i filmen slik at menneskeligheten

deres blir fremhevet. De er fulle av omsorg,

enten de fremstår som røffe eller sårbare, og

både dialog og scener viser hvordan de bryr seg

om hverandre. Den tydelige, personlige farge-

leggingen av bakgrunnene, som Jean-Loup

Félicioli står bak, bidrar sterkt til å gi tingene 

og naturen et eget vibrerende liv. Filmens ut-

trykk ligner kanskje mest av alt på billedbøkenes

univers – det samme kan også sies om tonen 

i filmen. Filmen er spennende, men alltid innenfor

en trygg ramme.

Studioet bak filmen

Studioet bak filmen heter Folimage. De har

laget nærmere hundre kortfilmer og tv-pro-

grammer for barn. I 1997 laget de den

halvlange filmen L'enfant au grelot, som vant

den europeiske «oscar» prisen for animasjons-

filmer (Cartoon d'Or 98) og som ble nominert

til Emmypris i USA. Froskenes fabelaktige spå-

dom er studioets første animerte langfilm.

Regissøren av filmen heter Jacques-Rémy

Girerd, som også er den som dannet og leder

Folimage. Girerds hovedoppgaver som regissør

av filmen var å lede manusarbeidet, arbeide

fram personligheten til de enkelte figurene i

filmen, finne skuespillere til stemmene i filmen,

spille inn alle replikkene og sørge for at

musikken til filmen passet til handlingen. Han

er altså først og fremst en koordinator, som

sørger for at alle som jobber på filmen, bidrar

til å fortelle handlingen i rett tempo. Selve

tegningene og komponeringen av musikken

overlater han til medhjelperne sine.

Å huske ig jen filmen

Film snakker ofte direkte til følelsene våre.

Filmer er morsomme, rørende, spennende eller

skumle. Denne filmen er alt dette på én gang.

Tittel: Froskenes fabelaktige spådom

Orginal tittel: La Prophétie des grenouilles

Regi: Jacques-Rémy Girerd

Produsent: Folimage

Manus: Jacques-Rémy Girerd,

Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov 

Musikk: Serge Besset

Produksjonsland: Frankrike

Produksjonsår: 2003

Distribusjon film: Oro Film

Kinoutleie: Ja

Spilletid: 90 minutter

Norsk sensur: 7 år

Hovedroller: 

De norske stemmene tilhører blant annet: 

JULIE – Chiku Ali, TOM – Jonas Roander

FERDINAND – Ivar Nørve, LILI-Ingrid

Martine Belgau, SKILPADDA – Unn Vibeke

Hol, LØVEN – Harald Mæle

Omtale av Per Terje Naalsund

Klassetrinn

1-4 klasse

5-7 klasse

Relevante fag

Kristendomskunnskap med religions- 

og livssynsorientering

Kunst og håndverk

Naturfag

Religion/Etikk

Informasjon

Bilder utlånt av Oro film

tilt_nr3_4_04  03.02.05  11:11  Side 72



Skolefilmutvalgets filmstudieark

Det er nettopp g jennom følelsene som filmen

vekker, at filmen setter spor etter seg i

tilskuerne. Vi husker episodene vi lo av, og vi

husker når vi gråt, og vi husker at det var

spennende eller skummelt. Vi husker også som

regel stemningen i salen og legger merke til

når andre ler, gråter eller grøsser.

Stemning

Hvordan var stemningen i salen når elevene så

filmen? Spør elevene om hva de syntes om fil-

men og hva de tror de andre syntes om den.

Slik kan elevene bli oppmerksomme på hvor

individuelt filmer oppleves. Dette er også en

god innfallsvinkel til å gå g jennom historien på

nytt – med det morsomme, skumle, spennende

og rørende som ledetråder.

Det morsomme

Hovedårsaken til at tegnefilmer ofte er mer

morsomme enn filmer med virkelige mennesker,

er at naturlovene ikke g jelder. Ikke minst det

at dyr plutselig kan g jøre alt det mennesker

kan, skaper komikk. Spør elevene om hva de

synes var morsomt, og sjekk g jerne om de

husker svarene på disse spørsmålene: 

1. Hvordan kan låven flyte? (Fordi den hviler på

et kjempestort traktorhjul) 

2. Hvilke leker er det dyra morer seg med i

båten? (Planteeterne leker en variant av «slå

på ring», mens kjøtteterne konkurrerer i en

slags håndbak.)

3. Hvordan kokes potetene? (I et badekar som

elefanten varmer opp med en skjærebrenner.)

4. Hva g jør elefanten mot skilpadden på slut-

ten av filmen? (Han suger skilpadden opp

med snabelen sin, slik at skilpadden mister

eggene sine og skallet sitt. Skallet blir

deretter blåst ut langt til havs.) 

Det skumle 

Filmen er skummel to ganger. Først når det

blåser opp til storm og Ferdinand må redde

alle dyra. Deretter når Skilpadden er i ferd

med å ta kontroll over båten. Skilpadden i fil-

men er en komplisert karakter – først er den

som en stakkars kone som har mistet alt; så

blir den Lilis bestevenninne (men som også

sårer Lili ved å fortelle at foreldrene hennes er

døde); deretter er den en ondskapsfull leder

som roper på hevn og truer alle med døden; og

til slutt mister den skallet sitt og viser seg å

være av hankjønn - ynkelig g jemmer den seg

inne i et hull i låven. For elever som ble skremt

av skilpadden, kan det hjelpe å gå ig jennom alle

disse rollene som skilpadden har i filmen. Spør

hva elevene tenkte om skilpadden underveis,

og diskuter hvem skilpadden egentlig var og

hvorfor den g jorde som den g jorde. Selv sier

skilpadden at den er ute etter hevn fordi men-

neskene dreper skilpadder, koker suppe på dem

og lager kammer av skallene deres.

Når det g jelder stormen og naturkatastro-

fen/oversvømmelsen, så er dette et tema som

stadig er aktuelt i nyhetene. Mange mener at

naturen er kommet i ulage som en følge av

menneskenes aktivitet på jorda. Spesielt CO2-

utslipp skal bidra til å varme opp jordkloden, og

menneskenes nedhugging av trær, asfaltering

og kamp om vannressursene har ført til både

større ufruktbare områder på jordkloden og at

nedbør mange steder raskt fører til oversvøm-

melser. I filmen klarer menneskene å overleve

katastrofen. Kanskje elevene også trenger å få

vite hva menneskene må g jøre for å redusere

faren for framtidige naturkatastrofer?

Det spennende 

Det skumle og spennende går hånd i hånd i

denne filmen. Det er fordi vi hele tiden regner

med at det skal gå bra til sist, at det skumle

forvandles til spenning. Hadde det ikke gått

bra, ville vi gått ut av kinosalen med en ekkel

følelse i magen. Men hvordan skaper filmen

spenning? 

Det spennende i filmen er om menneskene og

dyra klarer å redde seg fra farene. Først må

de redde seg fra oversvømmelsen, så må de

redde seg fra skilpadden og krokodillenes hevn.

Spenningen begynner altså når froskene

forteller at uværet kommer. Og en ny spenning

oppstår når en stemme oppfordrer rovdyrene

til å gå løs på planteeterne.

Den første spenningen blir forløst ganske fort

ved at alle redder seg om bord i låven som

mirakuløst flyter på havet. Kanskje er det et

lurt triks av filmskaperne å la være å vise oss

hvordan de klarer å få låven oppå traktor-
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Bilde utlånt av NFIBilder utlånt av Oro film

hjulet? For når man ikke får en rasjonell løsning

på spenningen, bevares kanskje spenningen i

oss? 

Den andre spenningen, trusselen fra skilpad-

den, blir derimot selve den dramaturgiske kjer-

nen i filmen. Hør med elevene om de klarer å

g jenskape alt som skjer og som g jør situasjo-

nen mer og mer spent! Her er noen av episo-

dene: Rovdyrene går løs på geita. Ferdinand

setter rovdyrene i «arrest» i badekaret.

Skilpadden får rovdyrene til å begå mytteri.

Ferdinand lempes ut av låven. Julie kaster seg

på sjøen. Kyllingene blir grillet. Barna tas til

fange. Dyra stemmer over om barna skal

drepes. Krokodillene kommer. Tom får startet

traktoren slik at båten drar fra krokodillene.

Skilpadden kaster en lommelykt oppi traktor-

motoren slik at den kommer til å bli kvelt. Alle

rovdyrene faller nesten av låven og unngår

bare å havne i kjeften til krokodillene fordi de

henger etter hverandres haler. Skilpadden

kutter tauet til Ferdinand som dras etter

båten. Skilpadden ber krokodillene om å gå til

angrep.

Kanskje noen av elevene kan tenke seg å

dramatisere denne spenningssekvensen? Hvis

de g jør det, så kan man etterpå diskutere

forskjellige mulige måter filmen kunne slutte

på. I filmen benyttes en «deus ex machina»,, en

redning fra oven, ved at elefantene griper inn.

Men hva om krokodillene hadde spist opp alle?

Eller kunne konflikten bli løst ved hjelp av dia-

log? En slik lek vil kunne berøre barnas egne

erfaringer med konflikter, samt kanskje føre

samtalen i klasserommet inn på politikk og

krig.

Det rørende

Filmen har noen få rørende sekvenser, men

nettopp fordi familiemedlemmene er fremstilt

så følelsesmessige nakne, trenger ikke film-

skaperne legge inn sentimentale scener som

spesielt skal røre oss. Hele filmen er i stedet

rørende, og det er lett å bry seg om hovedper-

sonene. Det mest rørende i filmen er likevel

kanskje kattungenes fødsel, Lilis sorg over at

foreldrene er døde, Ferdinand og Julies aksept

av Lili som deres nye adoptivdatter og det at

foreldrene hennes likevel kommer tilbake på

slutten av filmen.

Akkurat dette siste oppleves sikkert som

forvirrende for noen. Foreldrene til Lili påstår

at de ikke har opplevd noen oversvømmelse, og

at de tvert om har tatt en kjempestor omvei

og kjørt g jennom tørke og hete. Spør elevene

om de tror det var noen sammenheng mellom

Julies dans rundt bålet like før og det at forel-

drene til Lili dukker opp. To ganger før har

nemlig Julie forsøkt å påkalle gudenes hjelp,

men de har verken ville gitt henne melk fra

kuene eller g jort poteter om til koteletter.

Kanskje det virket denne tredje gangen? Og

hva var det i så fall som skjedde? 

Tegnestilen

Tegnestilen i filmen er preget av karikatur. Et

av hovedmålene for tegninger i animasjons-

filmer er at de skal tydeligg jøre figurenes per-

sonlighet. Hvis man sammenligner med lang-

filmene til Disneyselskapet, så legger Disney

større vekt på at dyrene i filmene deres skal

ligne på virkelige dyr. Også hos Disney kan dyr

snakke, men de oppfører seg likevel hoved-

sakelig som dyr. I denne filmen oppfører dyra

seg i større grad som mennesker. Disney-

tegnerne g jør også dyr «runde» for å gi inn-

trykk av at de er snille, eller «spisse» for å gi

inntrykk av at de er slemme. Slik er det i denne

filmen også: Her er skilpadden og reven, som er

de to slemmeste karakterene, tegnet med

spisse, nesten kryssende linjer. De to viktigste

voksne i filmen, Ferdinand og Julie har runde

former, og dette er sikkert g jort for at

tilskuerne umiddelbart skal ha tillit til dem.

Hva synes elevene om tegningene i filmen?

Tegn g jerne noen mennesker og dyr på tavla,

og be elevene om å si hva de synes om figurene

– ser de snille eller slemme ut, kloke eller

dumme? Hvis elevene synes dette er morsomt,

kan læreren gå videre og be elevene finne på

navn til dem og til og med dikte opp en kort

tegnefilmhistorie om dem.
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Tornehekken
Tornehekken er basert på den franske

barneboken Florian og Malene av Elzibieta.

Boken er utgitt på norsk hos Cappelen forlag

(1994), men er ikke i salg lenger. Den finnes

imidlertid på mange av landets folkebibliotek.

Filmen fikk hederlig omtale av juryen under

barnefilmfestivalen i Berlin, 2002. Regissøren

sier selv at hun hadde Balkan i tankene da

denne filmen ble produsert: Hvordan kunne

man forklare for barn at naboer bokstavelig

talt dreper hverandre? 

Selv om denne konflikten er over, hører og ser

mange barn daglig om kriger andre steder i

verden. Men ofte på voksnes premisser. Anita

Killi har derfor ønsket å belyse et vanskelig

tema på barns egne premisser.

Teknikk

Animasjonsfilmen er laget i multiplanteknikk,

med opptil 10 glassplater på hyller over

hverandre. På ulike glassnivå ligger bakgrunner,

forgrunner, cutoutfigurer, tegneanimasjon, lys,

glitter, sand, gelé, dopapir og diverse andre

objekter. Dette danner det bildet som blir

avfilmet – en og en rute – av et filmkamera som

henger i taket og peker nedover. Det tok totalt

22 måneder å lage denne filmen.

Handling 

Florian og Malene er bestevenner. Hver dag

møtes de og leker sammen. Men en dag kom-

mer krigen, og de to vennene får ikke lenger

treffe hverandre. De er på hver sin side av kri-

gen. Tornehekken hindrer dem i å møtes.

Begge vennene undres om de har g jort noe

galt, siden de ikke kan leke mer. Men

vennskapet overlever krigen, og historien

ender godt.

Refleksjoner etter filmen

– Hva handler denne filmen om? 

– Hvorfor tror du filmen heter Tornehekken? 

– Hvem handler den om? Hva slags forhold har

de to harepusene til hverandre?

– Hva husker du best fra filmen? Hvorfor det?

– Hvorfor får ikke de to vennene leke sammen

når det blir krig?  Forstår de dette selv? 

Er det noen som forklarer dem det? Forstår

du det?

– Hvordan går det med pappa’n til Florian?

Kommer alltid pappaene tilbake fra en krig?

– Hvorfor kriger man egentlig? Er det en lur

måte å løse konflikter på, synes du?

Hvordan kunne det vært g jort i stedet? 

Hva kan du g jøre for at det ikke skal bli krig 

i verden? 

– Hører du ofte om krig?  Eller synes du det er

noe som ikke angår oss som bor i Norge? 

– Vet du om noen på din skole som har

opplevet krig? Snakker dere sammen om

dette? Hva kan vi g jøre for å hjelpe dem som

har hatt slike vonde opplevelser?

– Vet du om noen steder i verden der det

er/har vært krig?

– Når var det sist krig i Norge? 

Kjenner du noen som har opplevet denne krigen?

Kanskje du kan få dem til å fortelle deg litt

om dette?

– Hadde denne historien vært annerledes hvis

det hadde vært mennesker i hovedrollene og

ikke harepuser?

Oppgaver

1. For de minste: La elevene tegne en scene fra

filmen som de husker spesielt godt. Elevene

kan også utrykke noe av det de har sett i

leire eller trolldeig.

2. For de som er litt større: La elevene skrive

med egne ord hvilke tanker/assosiasjoner de

har til ordet krig. Hvilke nye tanker dukker

opp etter denne filmen? 

3. For de største barna: «Krigen dør aldri, den

bare sovner av og til. Og når den sover må vi

være veldig forsiktig så vi ikke vekker den»,

sier Florians pappa. Hva betyr dette?

Lyd som virkemiddel i film

Se filmen en gang til og prøv å legge merke til

hva slags lyd som brukes i de ulike scenene.

– filmens anslag ( start): lyd av krigsfly 

– når Florian drømmer om å gifte seg med

Malene: glad og munter musikk 

– pappa drar ut i krigen: lyd av tordenvær 

og regn

– krigsscenen: skarpe trommelyder

– filmens avslutning: glad, hurtig og munter

musikk når Florian og Malene møtes ig jen.

En animasjonsfilm har i utgangspunktet ingen

lyd i det hele tatt. Derfor legges all lyd på 

filmen i etterkant. Snakk litt om lyd som 

virkemiddel i film – og hvilke valg en regissør

har. Hva g jør lyden med oss? Hvilke assosi-

asjoner får vi?

Tittel: Tornehekken

Regi: Anita Killi

Produsent: Trollfilm AS, Espen Hansen

Manus: Anita Killi

Foto: Anita Kill

Musikk: Hege Rimestad

Produksjonsland: Norge

Produksjonsår: 2001

Distribusjon video: Norsk filminstitutt

Kinoutleie: Nei

Spilletid: 13 minutter

Stemmer: Erik Rimestad, Karoline

Granlund Lammetun, Kristine Borge,

Nils Ole Oftebro 

Omtale av Hilde Rønningen

Klassetrinn

1-7 klasse

Relevante fag

Historie

Samfunnsfag

Informasjon
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Ikke naken
Frida med hjertet i hånden, Bare skyer beveger

stjernene, Ikke naken – ikke kledt. Dette er tre

kjente romaner av Torun Lian som alle er filma-

tisert. De to siste har Torunn Lian regissert

selv. I Ikke naken møter vi Selma som har

bestemt seg for aldri å drive med gutter. Det

blir det bare trøbbel av. Det er tante Nora og

onkel Richard gode eksempler på. Dessuten

døde Selmas mor dypest sett av kjærlighet.

Selma er opptatt av vitenskapen og synes

prøverør er en fantastisk løsning. Men ven-

ninnene hennes er gærne etter gutter, og

Selma blir uvenner med dem. Det er enklere å

være med Andy og gutteg jengen. Men det er

ikke så lett å la være å forelske seg…

Ikke Naken-quiz

En liten spørrelek for oppfriskning av filmen.

Fortell g jerne elevene om denne før de ser fil-

men, da det kan motivere dem til å følge enda

bedre med. Gjennomfør g jerne quizen i små-

grupper. Spørsmålene kan kopieres, men best

resultat oppnås om læreren leser spørsmålene

høyt.

1. Hva mener Selma med dette: «Jeg var mam-

mas personlige naturkatastrofe»?

2. Hva har vært yndlingsleken til Selma og ven-

ninnene g jennom hele barndommen? 

3. Hva heter plassen der Selma ble født, og

som hun skal arve når hun blir stor? 

4. Hva er Selmas fettere Karsten og Minsten

kjent for? 

5. Guttene tar ut luften på jentenes sykler og

Elin sier «Det er vanlig det, å plage den man

elsker.» Selma blir så irritert for hun synes

Elin minner om... Ja, hvem kan det være? 

6. Nevn to situasjoner der Selma blir skuffet

over Andy og guttene? 

7. Hvilken replikk bruker Selma tre ganger

etter hverandre? 

8. Når hører vi denne replikken: «Av fred kom-

mer ingen himmel»?

9. Hva bærer Selma i hendene når hun løper

hjem fra bryllupet? 

10. Hva kjefter Selma på faren for? 

11. Når sier Selma dette: «Det æ’kke så veldig

gøy når du skjønner at du er akkurat som

alle de andre, bare mye, mye verre»?

12. Hvilken farge er det på telefonen som

Selma ringer til Andy med? 

13. Hva svarer Andy når Selma sier «Tenk om

du dør, tenk om jeg dør»? 

Svar

1. Moren døde da Selma ble født. 2. Død om 

3. Månen 4. Karsten er kjent for at han er gal

etter jenter, og Minsten er kjent for håret.

5. Nora 6. Når de løfter opp skjørtet på Ingunn

og Elin som ligger død om, og når de spionerer

på Karsten og frk Christensen. 7. Da skjønner

jeg ikke hva du mener. 8. I bryllupstalen som

Rikard holder til Nora. 9. Skoene sine 10. Flere

mulige svar: Pga håret, at han ikke har vaska

seg på henda, at han er tjukk. 11. På slutten av

filmen, i det hun skjønner at det er Andy hun er

forelska i, og at hun savner han. 12 Rød (sym-

bolet på kjærlighet). 13. Da dør jeg sammen

med deg.

Inn i filmen – sammen

Hva synes du om filmen? Hva likte du i filmen? 

Hva likte du ikke? Hvem handlet filmen om, og

hva skjedde med dem? Hvor foregikk handlin-

gen i filmen? Hvilken stemning var det i filmen? 

Dialog

Husker dere denne dialogen?

(Læreren leser høyt)

S: What!

I: Vi har bestemt oss. Vi kommer til å begynne 

å interessere oss for gutter.

E: Men hvis at du heller vil ha Andy så kan…

S: Andy

I: Hvis ikke så vil g jerne Elin ha’n?

S. Hallo! Hva har skjedd a’? Hadde ikke vi en

avtale?

Samtale

- Hva slags avtale hadde jentene?

- Hvorfor tror du at de spør om Selma vil ha

Andy?

- Hvorfor tror du Selma blir så sint?

- Det kan virke som Selma er redd for å bli

forelska. Hvilke grunner kan det være til det?

Å fortelle med film

I boka Ikke naken, ikke kledt kan vi lese dette: 

(Les høyt) «Etter noen dager skjønte hun ikke

hvorfor hun ikke hadde slått seg sammen med

guttene for lenge siden. Det var ikke så mye

tull med dem. De hadde på seg omtrent det

samme hver dag, og diskuterte aldri bukse-

lengde eller farge på trøya, og de brydde seg

bare sånn passelig om hvordan de så ut på

håret… De sparket fotball og jaget g jedder og

syklet fort og stupte fra så høye steder som

mulig. Alt sammen ting hun selv satte stor pris

på. Selma burde vært født som gutt. Hadde

Tittel: Ikke naken

Regi: Torun Lian

Produsent: Cato Bach Christensen

Manus: Torun Lian

Foto: John Christian Rosenlund

Musikk: Øyvind Staveland

Produksjonsland: Norge

Produksjonsår: 2004

Distribusjon film: SF Norge

Kinoutleie: Ja

Spilletid: 95 minutter

Norsk sensur: Tillatt for alle

Hovedroller: Julia Krohn; Bernhard

Naglestad; Andrine Sæther; Reidar

Sørensen; Ane Dahl Torp; Kim Sørensen;

Maria Elisabeth A. Hansen; Marie Kinge;

August Karlseng; Gustaf Skarsgård

Filmen er basert på Torun Lians roman

«Ikke naken, ikke kledt» 

Omtale av Bjørg Murud Tangen

Klassetrinn

5-7 klasse

Relevante fag

Norsk

Fullstendig versjon finner du på: 

www.skolekino.no og www.aschehoug.no/grs 
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hun vært gutt hadde hun antakelig vært litt

sånn som Andy. Han var den greieste av

dem…» I filmen sies ingenting av dette direkte,

i stedet fremhever filmen de ulike måtene gut-

ter og jenter er sammen på. Hva er forskjellen

på dem? Hvordan skjønner vi at Selma ikke har

lyst til å være sammen med jentene og i stedet

foretrekker å være sammen med guttene?

Under er det listet opp noen viktige scener i

filmen. La elevene fortelle hva som skjedde i

disse scenene.

• Andy drar Selma under vann.

• Svensken lar henne smake på melken.

• Selma bærer ormen.

• Selma og Andy snakker sammen på låven.

• Andy forteller at han har skjønt det med

melken.

• De tar frk Christensen og Karsten på

fersken.

• Selma forteller svensken at hun har løst

gåten med melken sammen med en annen.

• Selma kontakter Andy.

Disse scenene er vendepunkter i historien. Noe

endres, settes i gang eller avsluttes med disse

scenene, og dette driver fortellingen fremover.

Hva er det som skjer med personene i disse

scenene som g jør at handlingen i filmen tar en

avg jørende vending? 

Inn i filmen – på egen hånd.

Dette er oppgaver som elevene kan g jøre både

på skolen og som hjemmearbeid. Oppgavene

kan også med fordel settes i gang i fellesskap 

i klassen, og brukes i norsktimene fremover.

Det er ikke meningen at alle oppgavene skal

g jøres, men at det skal være en del å velge

blant for elevene.

Forandring 

I slutten av barndomstiden forandrer vi oss,

både i kroppen men også i forhold til hvordan vi

tenker og hva vi liker å g jøre.

a) Hvordan forandrer Selma seg i filmen? Og

hva kjenner du ig jen hos deg selv? Hva vil du

savne fra barndommen når du blir voksen?

b) Skriv et dikt om deg selv og hvordan du har

forandret deg. Hvis du vil kan du godt begynne

annenhver linje med før og nå, på denne måten:

Før var jeg, Nå er jeg, Før likte jeg, Nå liker jeg,

osv…

Om hovedpersonene i filmen

a) Skriv et dikt om Selma etter dette skje-

maet, men bytt g jerne om på rekkefølgen eller

sett inn andre verb. Husk at det ikke er noen

fasitsvar. Det er hvordan DU oppfatter henne.

(Dette blir nesten som dikt, som kan henges

opp i klasserommet, og leses opp for hver-

andre.)

Hun heter Selma, Hun liker, Hun tenker på, Hun

sier, Hun er god til å, Hun er dårlig til å, Hun vet

at, Hun hater, Hun elsker, Hun drømmer om...

b) Selma «snakker» av og til med moren sin.

En kveld hun ligger i hengekøya sier Selma:

«Kanskje du kunne sende en engel eller et eller

annet? Hvis du følger med da!» Skriv et brev

fra Selma til moren, der hun forteller hvordan

hun har det denne sommeren.

c) I filmen og boka får vi vite det som skjer

g jennom Selma. Tenk deg at du er Andy. Skriv

Andys dagbok. Hva tenker han? Hvordan

opplever han f.eks disse situasjonene: 

De kjemper om badeballen og han trekker Selma

under vann. - Selma leser opp meldingen fra Elin

om at hun har klina med Andy.– Selma spør om å

få være med på fotball.– Han besøker Selma for

første gang.– Etter at de har tatt Karsten og

Frk Christensen på fersken, og han og Selma

krangler.– Selma ringer ham osv…

d) Tenk deg at du er Andys venn og at du bor et

annet sted enn han. Du får et brev der Andy

forteller deg hva han opplever denne som-

meren. Hva står det i brevet? Skriv brevet fra

Andy til deg selv.

Forelskelse

a) Helt mot slutten av filmen skjønner Selma at

hun er forelsket i Andy, og hun ringer til han.

Tenk deg at Selma hadde skrevet en tekst-

melding i stedet. Skriv denne meldingen. Skriv

så svaret fra Andy, og forsøk å lage en serie

meldinger mellom Selma og Andy.

b) Hvordan har du det når du er forelska? Skriv

et dikt om forelskelse.

Å fortelle med film

a) Les boka Ikke naken – ikke kledt. Når du har

lest boka kan du svare på disse spørsmålene.

– Finn 10 ulikheter mellom boka og filmen!

– Hva synes du er den største forskjellen?

– Hva likte du best med filmen? Hva likte du

best med boka?

– Kjenner du til andre bøker og filmer av

Torunn Lian? Hva synes du om dem?
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