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Med stop motion-teknik kan du lätt berätta en saga, bjuda på en rolig sketch eller en rent av 
skapa och sprida ett viktigt budskap. Stop motion-filmens teknik har fått ett uppsving på 
senare år, kanske för att dess format passar så bra till den digitala erans sociala medier. Med 
enkla medel kan alla göra stop motion.  
  
DET HÄR BEHÖVER DU  

• Smartphone eller surfplatta 
• Gratis-appen ”Stop Motion” (eller annan app för stop motion/filmklippning)  
• Verktyg och material att skapa scenografi och karaktärer med  
• (Gärna: stativ eller något annat hålla mobilen/surfplattan med)  
• Fantasi!  

  
Förslag på verktyg och material:  

• Kartong (att skapa scenografins grundstruktur av)  
• Penna  
• Papper  
• Sax  
• Limpistol  
• Tejp (gärna dubbelsidig)  
• Tygstuvar/gamla textilier som gamla strumpor eller en uttjänt tröja  
• Tråd och nål  
• Förpackningsskräp (plast och kartong)  
• Ståltråd  
• Tång, gärna en spetstång (en eller ett par tänger behövs för att kapa och böja)  
• Grillpinnar, glasspinnar eller sugrör (kan stötta upp figurer och scenografi)  
• Googly eyes  
• Någon figur (om man inte vill lägga tid på att själv göra en karaktär från grunden kan 
man använda en färdig figur, omgjord eller som den är)  
  

  
 



SÅ HÄR GÖR DU  
1. Titta på Makermys-klippet. När du sett det har du rätt bra koll på vad du ska göra 
och känner dig förhoppningsvis inspirerad.   
2. Hitta på en berättelse. Fundera över vilken historia som ska berättas. Att göra stop 
motion tar lite tid, så försök att göra en kort historia som kan berättas mot samma 
bakgrund eller med endast små förändringar. Tänk på att det kan ta tid att göra en stop 
motion-film så försök hålla det enkelt!   
3. Gör en storyboard. En storyboard ser ut lite som en seriestrip, men är enklare ritad 
och man kan skriva kommentarer intill rutorna. Med en storyboard håller du enkelt koll 
på vad som ska göras och det är dessutom ett bra verktyg för att prata om vad ni ska 
göra om du arbetar med någon annan. Lägg max 10 minuter på detta. Hoppa över om 
det känns krångligt eller onödigt. Det viktiga är att du kommer igång och har det kul!  
4. Skapa scenografin. Scenografin är berättelsens värld, den plats där allt händer. Börja 
med att bygga scenen där historien ska utspela sig eller aktiviteten ska hända. Detta är 
en bra idé, för annars är det enkelt att karaktärerna och rekvisitan blir större än man har 
plats till i scenen. Scenen kan vara en fotbollsplan med publik runt omkring, rymden, 
farmors kök etc. Det kan också var en abstrakt rumslighet som genom färg och material 
kan associeras med till exempel skog, hav eller yttre rymden. En sådan scendesign gör att 
karaktärer och rekvisita syns extra tydligt, vilket kan göra historien enklare att förstå.  
5. Skapa karaktärer. Börja med huvudkaraktären eller -karaktärerna. Begränsa dig till 
max två huvudkaraktärer och någon bikaraktär. Det viktiga är inte att ha många figurer, 
utan vad som berättas genom karaktärerna.   
6. Skapa rekvisita till berättelsen. Rekvisitan är sådant som hjälper till att visa vad som 
händer. Det kan vara stolar, ett stort äppelträd, en fotboll eller något helt annat.  
7. Ställ iordning ”fotostudion”. När scenografi och karaktärer är klara är det dags att 
börja fota. Nu ställer du upp din scenografi (berättelsens värld) och allt   
8. Skapa stop motion-filmen. När allt är iordningställt är det dags att börja fota. Öppna 
Stop motion (eller annan lämplig app) och fota scenen en gång. Flytta allt som ska röra 
på sig en liten bit och fota igen. Upprepa tills du har fotat alla rörelser som ska vara med. 
Prova gärna att testköra filmen i appen då och då, så märker du direkt om något blir 
fel. Lägg till titelsida, ljud och andra effekter. Klart!  
9. Dela filmen!  
Nu när ert mästerverk är klart så måste ju omvärlden få se den! Om ni vill förstås. :)  

  
ATT TÄNKA PÅ  

• Håll det enkelt! Det är lätt att bli för entusiastisk och vilja göra nästa animerade 
storfilm, men det blir bara jobbigt och blir svårt att få klart. Därför är det bättre att som 
nybörjar hålla det enkelt, berätta en kort historia med få karaktärer och enkel 
scenografi.  
• Karaktärer och scenografi bör vara gjorda så att de passar varandra. Har du t.ex. 
gjort en vit kanin som ska springa runt på vit snö mot en vit bakgrund, så kan det bli svårt 
att se kaninen när du fotar på grund av att vitt mot vitt inte kontrasterar tillräckligt mot 
varandra. Har du en jätte med i din berättelse, så ska den naturligtvis vara jättestor. Den 
kan dock inte vara större än själva scenen. Om den är det går det inte att fota den mot 
scenen, utan att antingen tappa bort en del av jätten eller få med rummet utan för 
scenen. Det kan förstöra magin.  
 



• Placera mobilen/plattan, så att bara scenens värld kommer med i bild (dvs. syns på 
skärmen). Placera kameran på sitt stativ eller dylikt vid eller på det bord som du ska 
använda för att fota din historia på. Det går också bra att hålla den i händerna om du 
lutar armarna mot något. Ifall du handhåller mobilen/plattan är rutnätet (grid) som kan 
slås på i appen ett bra stöd, för att med hjälp av exempelvis en horisontell linje se att 
man håller samma vinkel till någon fast “linje” i scenen såsom en bänk eller målad 
horisont.  
• En alltför detaljerad scen kan göra filmen obegriplig. Tänk på att om det är för 
mycket som drar uppmärksamhet i bilden, så kanske de mest väsentliga tappas bort. Det 
kan vara fint att ha huvudkaraktärer och extra viktiga detaljer i stark kontrast mot 
omgivningen genom färgsättning eller storlek till exempel. Om du har en karaktär som 
ska vinka till någon, så kan det vara bra att se till att handen är i förgrunden så att den 
syns ordentligt eller ta hjälp av dialog som ”Hej!” exempelvis.  
• Ljussättning är allt! Ljus behövs för att kunna fota. Du kan använda både naturligt och 
konstgjort ljus, enskilt eller tillsammans. Det kan vara fint om du använder en ficklampa 
eller liknande för att sätt extra ljus på viktiga detaljer i scenen du fotar. Tänk då bara på 
att belysningen inte kan hoppa runt hur som helst, utan ljuset måste upplevas som 
naturligt alternativt meningsfullt (som exempelvis med en ljusstråle som följer 
en sångare under en scenshow). Det kan vara bra att tejpa fast en ficklampa på en pinne 
på bordskivan till exempel eller (helst) använda ett stativ, om man har det. En riktbar 
bords- eller golvlampa kan också fungera bra.  

 


