
Industri & BBA
DANSK OPGAVE



Lav en kort video 
præsentation af dig selv

Hvem er du?(navn, alder, bosted)

Hvorfor har du valgt at gå på industri eller BBA? 
Hvad er formålet med FGU?

Hvad er dine interesser i fritiden?



Stop motion film

• Måske kender du serien om Postmand Per, 

fra da du var lille, det er et eksempel på en 

stopmotion-film. 

• Stopmotion kaldes også flyttefilm, fordi 

filmene består af en række billeder, hvor der 

fra billede til billede er flyttet en lille smule på 

de figurer, der optræder.



Animation betyder "at gøre levende". 

• Animation er en filmteknisk metode til at få fx dukker og figurer til at se ud, som om  de er 
levende.

• Der er to former for stopmotion-animation:

1. Cutout-animation

Cutout-animation er en teknik, hvor figurer og scene er klippet   

ud i fx papir eller karton.

2. Pixilation-animation

Pixilation er stopmotion-film med mennesker og naturlige figurer.  

Pixilation-animation er en teknik, hvor man animerer personer og fx   

møbler.



Sådan gør du:

• Download app’en på skoletube.

• Forbered din tekst til din speak.

• Gå sammen med en makker og 

start med at tage billeder til din 

stopmotion-film.

• Indtal din voice over.



Husk, at gemme dine produkter i 
arbejdsportfolioen.

• Noter

• Arbejdsbeskrivelser

• Planlægning



Afslut med at lave en Power Point slide:

• ”Præsentation af mig”

2. Et screen shot af dig fra filmen ☺

3. Tre stikord eller en sætning: Hvad er 
Stop-motion film?

4.  Indsæt link til din lille stop-motion film.



Præsentationsskema:
Tal om form

Tal om indhold

Tal om proces

Vurdering

Gør rede for opgaveformuleringen. (Hvad gik opgaven ud på?)

Gør rede for genren

Referat af din lille film. Hvad fortæller du?

Hvor lang tid brugte du?

Hvad gjorde du helt konkret?

Ændrede du noget undervejs og hvorfor?

Vis evt. screenshots/billede

Svarede I/du på opaven?

Hvad er godt og fungerer?

Hvad kunne gøres bedre? Foreslå rettelser



Når du taler om dit produkt, kan du anvende 
forskellige faglige ord og begreber som:

• Præsentation

• Filmteknik

• Flyttefilm (Stop motion film)

• Cutout-animation

• Pixilation-animation

• Voice over

• Beskrivelse


