
Produktion af fortællinger som e-bøger på iPad 

Beskrivelse: 
Stopmotion animation er et mangfoldigt fortælleværktøj, som kan benyttes til at genfortælle de 
fortællinger vi i forvejen kender og elsker eller være platform for egne ideer og fabuleringer. 
Igennem denne legende og yderst absorberende arbejdsproces fremmes den individuelles 
kreativitet og styrkes fællesskabet. 
I stopmotion animations værkstedet bliver børnene præsenteret for en særlig dynamisk måde at 
skabe fortællinger på, som bevæger sig på krydsfeltet mellem det digitale og det analoge. I 
børnenes egen genskabelse af historien om ”De tre Bukke Bruse”, lærer de at forholde sig til 
historiens karakter, scener og filmiske virkemidler. I mindre grupper vil børnene selv fremstille 
karakter og scenografi og producere fortællingen, ved at animere og indtale. Hver gruppe laver 
deres egen film. 

Forløb: 
1. dag: Vi taler først om historien om De tre Bukke Bruse. Efterfølgende tegner og klipper vi 
historiens karakter og scenografi og taler om, hvordan vi skal producere fortællingen. I slutning 
af formiddagen får børn og voksne en introduktion til Stopmotion Studio app, hvorefter vi leger 
og bliver fortrolig med den. 
2. dag: På anden dagen begynder vi at animere historien fra start til slut. Alle børn prøver 
henholdsvis at tage billeder med iPad eller rykke for figurerne. Efter animationsprocessen skal 
børnene indtale lyd og karakterenes stemmer. Afslutningsvis ser vi på alle produktioner. 

Det vil være givende for både personale og Leg med Medier, hvis der kunne være plads til en 
hurtig evaluering blandt de voksne. 

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

Alder: 
5 - 6 år 

Hvor: 
I egen daginstitution 

Antal: 
ca. 12 - 16 børn; 4 - 6 børn per voksen og iPad (gerne de samme voksne begge dage) 

Varighed: 
2 formiddage i forlængelse med hinanden, ca. kl. 9.00 – 11.00 

Forberedelse: 
Læse og kende historien om ”De Tre Bukke Bruse”, download af Stop Motion Studio app 
(gratis) på iPad, opladning af iPads 



Lokalekrav: 
Gode lysforhold, arbejdsborde i børnehøjde 

Materiale/teknik: 
Hvidt papir, A1-A2 ark i farver, tusser/farveblyanter, sakse, evt. div. materialer, evt. lim eller 
abesnot, 2-3 iPads 

Pædagogiske læreplaner: 
Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle 
udtryksformer og værdier 

Underviser: 
Camil Hesse fra Leg med Medier, www.legmedmedier.dk, camil@legmedmedier.dk
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