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Inledning 
 

Syfte 
Som bildlärarstuderande och aktiv bildskapare har det länge varit en naturlig del av mitt liv att 

spåna på idéer till nya bilder och skapelser. Idéerna kommer ibland som en vilja skapa bilder 

utifrån olika influenser. De kan dyka upp som en replik på något, eller en som vilja att 

återberätta någonting upplevt. Jag har tidigare arbetat mest med stilla bilder, framförallt 

måleri och teckning. På Uppsala Universitets bildlärarprograms sista termin får vi studerande 

chansen att fördjupa oss i en bildform och med den skapa en visuell gestaltning till den 

skriftliga c-uppsatsen. Efter att många av mina idéer jag fått den senaste tiden passade bäst 

som film, idéer som spände över tid och dessutom inte höll sig innanför det realistiskas ramar, 

kom jag fram till mitt val av undersökningsområde och gestaltning i uppsatsen, jag bestämde 

mig för att ta ett steg in i datoranimationens värld. 

I uppsatsen har jag undersökt processen bakom att lära sig datoranimation i 2D i syfte att 

förstå vilka inlärningsmöjligheter som ligger i arbete med mediet. Som undersökningsobjekt 

har jag haft min egen inlärnings och skapandeprocess under mina två första månaders arbete 

med animation.  

  

Metod 
Jag har arbetat med programvaran Toon Boom Animate Pro. från det kanadensiska företaget 

Toon Boom Animation Inc. Som prisbelönt programvara brukat av etablerade producenter 

och animatörer och samtidigt rekommenderat för nybörjare och barn bestämde jag mig för att 

Toon Boom var ett passande programval för mig. Med hjälp av programmet har jag försökt att 

lära mig att animera. I den undersökande delen av uppsatsen beskriver jag min process och 

mitt första möte med olika tillvägagångssätt inom datoranimation. Jag har i min kartläggning 

av processen utgått från anteckningar i min loggbok. Kartläggningen har också skett genom 

analys av mina olika scener, utifrån vilka har försökt förstå processens förlopp, med de olika 

funktioner jag använt och experiment jag gjort, samt insikter jag kommit till. I den sista delen 

av uppsatsen diskuterar jag vilka inlärningsmöjligheter jag ser inom datoranimationen utifrån 

min process och utifrån teorier om lärande.  

 

Frågeställning 
För att komma åt vilka möjligheter för inlärning som ligger i animationen har jag frågat mig: 

Hur min process sett ut, vilka handlingar animation innebär, vilka förmågor jag har tränat, 

samt vilka insikter jag har kommit till. 

 

Kunskap och lärande 
Som teoretisk grund har jag haft Piaget, Vygotskijs och Deweys teorier om kunskap och 

lärande. De tre pedagogerna ser kunskap som något som utvecklas hos individen genom 

dennes aktiva medverkan. Enligt Piaget och den kognitiva kunskapsteorin har varje människa 

en medfödd struktur för rationalitet och tänkande. Omgivningen liknas vid ett landskap att 

upptäcka, men de nya kunskaperna som människan tar in därifrån bildar inte en kopia av 

landskapet, utan kedjor av kunskap där den nya kunskapen läggs till den förra antingen som 
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en fortsättning eller förändring. Kunskap och lärande ses inom teorin som utveckling av en 

kognitiv process.
1
  

I Deweys aktivitetspedagogik ligger fokus på den upptäckande handlingen som leder till 

kunskapen.  Det är enligt honom genom handlandet som individen tillägnar sig kunskap. 

Teori och praktik menar Dewey är varandras förutsättningar. Genom uppfattandet av 

verkligheten begriper individen mer än vad den sett. Lärandet sker i samspel med 

omgivningen, där individen strävar efter att förstå sin omgivning. 
2
 

Mitt emellan dessa två pedagoger står Vygotskijs teorier om den närmaste 

utvecklingszonen. Den innebär att tidigare kunskap inte bara byggs på utan att är en 

förutsättning i tillägnandet av ny kunskap. Då glappet mellan tidigare och ny och tidigare 

kunskap är stort kan inlärningen avstanna. Teorin utgår från att stöttning från omgivningen 

hjälper individen att ta nästa steg i inlärningen. Enligt Vygotskij utvecklas kunskapen och 

tänkandet genom kommunikation med omgivningen där språket fungerar som ett 

kommunikativt men framförallt kognitivt redskap.
3
 

 

  

                                                           
1
 Säljö, Roger (2005). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 
 
2
 Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök.] utg. Stockholm: Natur 

och kultur. 
3
 Säljö, (2005). 
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Beskrivning av processen 
 

Berättelser och rollfigurer 
Innan jag skaffat programvaran Toom Boom Animate Pro gjorde jag lite förberedande arbete. 

Jag skrev flera synopsis, ett bildmanus, började att teckna karaktärer, samt analyserade 

sekvenser ur olika tecknade filmer och serier. Utav detta var det framförallt karaktärskisserna 

som senare jag kom att använda mig av.  

I bildmanus och synopsis utgick jag från mig själv och mitt eget liv. Berättelserna kom ofta 

att handla om det studentområde där jag bor. Ett av synopsis valde jag att gå vidare med och 

göra bildmanus till. Framförallt var växlingen mellan olika vinklar någonting som jag 

koncentrerade mig på. I en sekvens ville jag göra en resa med kameran genom staden, till 

studentområdet. Jag funderade på hur detta skulle vara möjligt att göra i 

animationsprogrammet. Med bildvinklar i tankarna analyserade sekvenser ur Disneys film 

Askungen (1950) och Adam Reeds tvserie Archer (2009-) och kom att koncentrera mig på 

växling mellan olika utsnitt och vinklar.  

När jag skulle bestämma 

karaktärer, tänkte jag på en 

dokumentär jag sett för 

länge sedan om tecknandet 

av The Simpsons. Vad jag 

ville minnas tecknades de 

olika karaktärerna mycket 

enkelt genom ett antal 

cirklar. Jag försökte tänka på 

detta och tecknade några 

ansikten tills jag fastnade för 

ett jag gillade. Ansiktet lade 

jag sedan på ljusbordet och 

använde som mall för att 

teckna fler karaktärer. För 

att skilja karaktärerna gav 

jag dem något 

varierade ansikts-

former och frisyrer. 

Likheten bevarades 

mellan karaktärerna 

tack vare gemen-

samma drag, fram-

förallt de klotrunda 

ögonen.  
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Programvarans språk 
När jag öppnade Toon Boom förstod jag inte vad det var jag såg på. Jag förstod bara ett fåtal 

symboler och begrepp som var bekanta från tidigare arbete med Adobe Photoshop. För att 

programvaran ska vara användbar krävs det att det är möjligt att göra allt det man vill med 

den och alla funktioner ska vara lätta att tillgå. Konsekvensen blir att man ställs inför en 

mängd symboler och ord, visserligen indelade i grupper men ändå i stort sett obegripliga. Att 

läras sig genom att prova sig fram insåg jag genast skulle vara om inte omöjligt så enormt 

tidskrävande. En viss förenkling erbjuder programmet genom bildsymboler som visar vilken 

funktion olika knappar har, men för mig som saknade förkunskaper om funktioner bakom 

animation var det omöjligt att relatera symbolerna till ett innehåll.  I detta första möte var jag 

tvungen att lära mig ett nytt språk, i text och bild. Syftet var att kunna kommunicera med 

programmet. På internet finns som för de flesta programvara demonstrationsvideos och 

övningsfilmer. Jag gick igenom en serie filmer från animatören Adam Phillips
4
 och 

experimenterade parallellt med programmet på egen hand. Genom att se hur någon annan 

kommunicerade med programmet och sedan själv kopiera dennes handlingar lärde jag mig lite 

av vad som var möjligt att göra och hur man skulle göra. Symbolerna och orden började att 

kopplas till ett innehåll och bli begripliga. Kortkommandon finns även i programmet. Under 

de första övningarna handlade det om att upptäcka funktioner, lära mig symboler och begrepp 

och kortkommandon och automatisera min kommunikation med mjukvaran. Denna process 

har dock inte slutat vid de första övningarna utan skett successivt i takt med att jag provat nya 

funktioner.  

Det egna experimenterandet ledde mig ofta till stopp där min kunskap inte räckte till. 

Vilket ledde mig att söka mer hjälp från demonstrationsvideor. Ibland gick jag tillbaka till 

filmer jag sett tidigare och fann att jag uppfattade mer andra gången. Jag fann också en serie 

filmer som i detalj gick igenom varje funktion i programmet där jag kunde bläddra och välja 

filmer som hanterade det problem jag ville lösa. Ibland var det inte det jag sökt som videorna 

visade. Det ledde till att jag började med nya övningar för att lära mig även detta.   

 

Att börja teckna  
För att teckna och forma använde jag en ritplatta. I mina tidiga övningar provade jag mig fram 

för att lyckas teckna figurer, dra raka och framförallt slutna linjer, dvs teckna figurer som 

sedan gick färglägga. Detta tillåter programmet först då linjerna är slutna, eftersom det är först 

då det bildas polygoner, dvs fält som går att fylla, vilka bygger upp datorgrafik.
5
 Till en 

början använde jag mig av penselverktyget eftersom det var vad man i demonstrationsvideon 

använde. Även om jag var van att teckna tog det en stund att vänja sig att teckna med pennan 

på ritplattan och se resultatet på skärmen.  

Programmet har flera olika linjeverktyg. Penseln där det går att variera linjernas tjocklek 

med tryck och släpp på ritplattan. Pennan som har en konstant tjocklek. Linjeverktyget där 

man kan dra raka linjer samt polylinjeverktyget där man kan böja linjer.  

Polylineverktyget var särskilt intressant då det hjälpte mig att förstå den interpolation som 

datoranimationen bygger på och hur datorn fyller i information mellan punkter du själv ger.
6
 

                                                           
4
 http://www.youtube.com/playlist?list=PL0452AA32719DF021 

5
 Wikipedia, Polygon modeling  http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_modeling, 13-05-26. 

6
 Wikipedia, Interpolation (computer graphics) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation_(computer_graphics),  13-05-26. 
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Punkterna man ger vid teckning med 

polyline befinner sig i samma bildruta men 

har olika position i rummet. Verktyget 

tillåter animatören att manuellt modifiera 

längden och riktningen på varje punkts 

tangent och därmed ändra linjens spänst.  

Med penseln och pennan krävs mer 

säkerhet på handen. Dessa ger animatören 

mer frihet medan linje, polylinje och de 

geometriska formverktygen ger mer 

regelbundna linjer. 

Efter att ha sett fler videor där pennan och polylinjeverktyget användes och själv provat 

mig fram övergick jag till att använda dessa verktyg mer. Det var enklare och snabbare. 

Linjerna blev mer regelbundna och gav ett mer professionellt intryck. I Toon Boom finns 

även ett linjeverktyg som tillåter användaren att ändra och fixa till linjerna i efterhand. Detta 

verktyg visade sig bli mycket användbart eftersom jag gång på gång var tvungen att sluta 

linjer i mina teckningar.  

 

Bildruta för bildruta 
Den första övningsvideon jag följde gick ut på att animera en fågel som flyger. Jag följde 

demonstrationsvideon steg för steg. Jag pausade övningsvideon för att se hur instuktörers 

vingteckningar såg ut. I mitt första försök tecknade jag vingarnas olika positioner ganska 

slavigt. När jag loopade bildrutorna flög fågeln hackigt och jag fick se över mina olika 

teckningar och teckna om och titta nogrannare på animatöres fågel. Jag förvånades över vissa 

av positionerna och kunde konstatera att det inte går att gissa sig till hur en fågels vingar bör 

röra sig. Att använda sin perception blir extremt viktigt då man arbetar med flera bilder som 

ska likna ett och samma objekt. Phillips tycktes dock lärt sig fågelns flygcykel utantill vilket 

visar att det är möjligt att bygga en repertoar av olika rörelser.  

 

Motion Capture 
För att kunna animera en fågel som flyger sedd från sidan insåg jag att jag behövde en 

förlaga. Fågelns vingslag var inget jag kunde föreställa mig eller räkna ut. Insikten ledde till 

att jag sökte efter bilder på fåglars flygcykel på nätet. Bilden jag fann tog jag sedan in i 

programmet i ett eget lager vars exponering jag förlängde över tio bildrutor, det var så många 

figurer cykeln innehöll och så många tekningar jag skulle behöva skapa. I ett annat lager 

skapade jag ett kors för att hålla fågelns placering stadig. Toon boon har liksom andra 

animationsmjukvara funktionen onion-skin som gör att man kan se den tidigare figurens 

konturer i rött och den kommande i grönt. Detta underlättar i frame-by-frame-animation. I en 

bildruta i ett nytt lager började jag rita den första vingfiguren. Sedan flyttade jag mallen så att 

nästa vingfigur hamnade i korset. Jag gick till nästa bildruta och ritade av vingfigur två. På 
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detta sätt fortsatte jag tills jag ritat fågelns tio positioner. Då jag sedan växlade mellan 

bildrutorna skapades illusionen av att fågeln rör sig. Det såg ut som att betraktaren följde med 

fågeln. Då jag senare läste om animation kom jag till ett stycke om Eadweard Muybridge som 

1878 fångade djur och människors rörelser i serier av fotografier som sedan användes av 

animatörer och jag lärde mig att det jag hållit på med hade ett namn och kallades Motion 

Capture.
7
  

 

Tweening 
Efter att ha färdigställt fågelns flygcykel var det dags att få fågeln att röra sig från en punkt till 

en annan i bilden.  Ett möjligt sätt att göra det på är genom att animera fågelns bana bildruta 

för bildruta, men i Toon Boom finns det verktyg som innebär att man slipper detta 

tidskrävande arbete .  

Tweening är kort för inbetweening. Inom traditionell animation kunde huvudanimatören 

teckna den första och sista rutan i en mjuk rörelse, de keyframes som bestämmer rörelsens 

timing men inte räcker för att skapa illusionen av rörelse. Den mellanliggande rutorna - 

frames in between - lämnades traditionellt till en asistent att färdigställa med hjälp av 

ljusbord. Ända sedan John Withney tidigaste datoranimationer på 50-talet har begreppet 

tweening använts inom datorgrafiken där det är synonymt med interpolation. Samma process 

som ligger bakom polylineverktyget kan användas för att skapa rörelse. Då tillåts datorn fylla 

i ett objekts bana mellan olika positioner i olika bildrutor. De inmatade värdena ges inte bara 

olika position i rummet utan även i tiden, vilket gör simulering av rörelsen möjlig.  

I Toon Boom kan objektets hastighet, velocitet och acceleration längs en banan modifieras 

för att efterlikna verklig rörelsedynamik. Bilden som jag hittade visade praktiskt nog fågelns 

velocitet, variationen av fågelns hastighet under flygcykeln och jag kunde därmed anpassa 

min tween för att skapa en realistisk flygfärd. 

I bilden ovan visas fågelns position i fem bildrutor tack vare onionskin-funktionen. Vi ser 

också rörelsebanan med markeringar som visar fågeln position i varje bildruta. Där avståndet 

är stort mellan markeringarna är fågelns hastighet som högst, den flyger en längre sträcka per 

bildruta. Kamerans position kan också ges röselse genom tweening, vilket är en typ av motion 

control.     

  

                                                           
7
 Wikipedia, History of computer animation, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_animation, 

13-05-26. 
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Morfning 
En av övningsvideorna gick ut på att skapa en rök som slingrar sig. Genom denna blev jag 

bekant med morfningsfunktionen i Toon Boom. I övningsvideon ritade Phillips först två enkla 

fyllda linjeteckningar i två olika bildrutor. Den andra teckningen var lik den första och 

innehöll samma kurvor som dock hade förändrats lite och flyttats uppåt. De två bildrutorna 

flyttades sedan isår för att låta morfningen sakta spänna över många bildrutor. Efter att givit 

datorn kommando att skapa en morf mellan bildrutorna, såg jag resultatet som inte var som 

jag ville. Datorn förstod inte vilka kurvor som var samma av sig självt, men jag fick genom 

övningsvideon tips om att använda ett verktyg där man markerar motsvarande kurvor. Som 

bakgrund till röken enligt anvisningarna skapade jag ytterligare en morf. Två bildrutor med 

samma rektangel som bildade en vägg. Denna färglades med en färg från paletten som 

innehöll en centrerad gradient vilket gav effekten av en ljuskägla. Med gradient-editorn kunde 

jag ändra ljuskäglans position. Jag gav den olika position i mina två bildrutor och lade sedan 

till en morf vilket gav effekten av skenet från en svängande lampa.  

Top view och Multiplane 
Genom att följa en övningsvideo introducerades jag till Toon Booms Top-view-funktion. 

Uppdraget var att bygga en miljö. Jag valde att rita upp mitt eget hus. Husets regelbundna 

form gjorde jag med hjälp av geometriska figurer. Himlen gjorde jag genom en stor rektangel 

som jag färglade med en graderad färg jag skapat i paletten. Marken och några träd målade 

jag upp med penseln och var noggrann med att få alla linjer slutna. Viktigt var att alla element 

ritades i olika lager. Toon Boom har olika visningslägen, ett av dessa är top view där man ser 

bilden från ovan. Detta liknar multiplane-kameran som användes på traditionella studios då 

man byggde miljöer och ville åstadkomma en känsla av 3D i 2D mediet. Ett antal teckningar 

lämnades delvis transparanta så att man kunde se flera lager av teckningar samtidigt. 

Tekningarna fotograferades bild-för-bild medan de flyttades förbi kameran i olika hastigheter 

beroende på avstånd. På detta sätt skapades en tredimensionell känsla. Ett tidigt exempel går 

att se I Walt Disneys Snövit och de sju dvärgarna då drottningen dricker sitt gift och 

omgivningen ser ut att snurra runt henne.
 8

  

                                                           
8
 Wikipedia, Multiplane camera, http://en.wikipedia.org/wiki/Multiplane_camera, 13-05-26. 
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I övningen lärde jag att flytta 

teckningar närmare eller längre bort 

från kameran. I bilden visas Top 

view till höger och de olika 

tekningarna som horisontella linjer 

och hur jag placerat himlen längt 

bort, marken och huset något 

närmare, och träden närmast. De 

olika avstånden får betydelse om 

man lägger till en kamera och ett 

rörelselager (peg) där kameran 

programmeras att resa förbi de olika 

planen. Då skapas samma effekt 

som med en multiplane-kamera. 

Detta ser jag som ett tecken på hur 

man i datoranimaton väljer att 

ansluta till den traditionella 

animationen och efterlikna dess 

tekniker. Att ge kameran rörelse var 

mycket enkelt eftersom det 

fungerade på samma sätt som när 

man tweenade ett objekt. Man 

placerade kameran i olika positioner i olika bildrutor. Jag provade att flytta den  upp, ner och 

sidleds, men även närmare och längre bort i top view. Kameran samt vad som fångas av 

kamerans illustreras i Top view som en kon. Denna kon har olika positioner i de olika 

bilderna eftersom jag givit kameran rörelse. 

En rörelse i steg  
Att rigga en karaktär är som att bygga ihop en docka. Här kan man i datoranimationen tydligt 

se kopplingen till stopmotionfilm och med ihopbyggda figurer. Med en övningsvideo lärde 

jag mig att förstå principen för hur man riggar en karaktär. I videon ritade Phillips upp en arm. 

Med ett klippvektyg klippte animatoren sedan ut delar och distrubuerade till varsina lager som 

döptes; överarm, underarm och hand. Phillips visade sedan hur man placerade lagren i en 

hierarki, där överarmen var högts och handlen lägst. Vid lederna satte han ut pivetpunkter, dvs 

punkter som figuren låses vid och kommer att rotera kring. Då handen låses vid underarmen 

följer den med underarmen om denna flyttas och kommer alltid att rotera kring den av piveten 

skapade handleden. Överarmen som placerats högst i hierakin låstes i bakgrunden. 

Animatören valde att göra flera teckningar av handen i olika bildrutor i samma lager. Den 

första en ledig hand, den andra en hand som formar en pistol, den tredje en pistol där fingret 

lyfts och och pistolen avfyras.  

Genom att gå till bilblioteket i Toon boom kan man se de olika teckningarna i samma lager 

och växla mellan dem. Genom att aktivera Inverse-kinematiks kunde sedan armen böjas och 

sträckas, höjas och sänkas med musen eller pennan.  

Animatören visade hur handen fördes ner till hölstret, svävade över det avaktande som i 

vilda vestern, hur handen drogs up i ansatsen, för att sedan gå ner och forma en pistol. 

Pistolen drogs uppåt ur hölstret, svängde fram till ett horisontellt sträckt läge där handen 

lutades bakåt och fingret lyftes för att sedan sänkas.  

I denna video förstod jag hur röresler som en arm som avfyrar en låtsaspistol, kan delas 

upp i steg. I varje keyframe ges armen en position. Mellan de olika nyckelbildrutorna fyller 

datorn i med hjälp av interpolation armens rörelse. Detta betyder att allt arbete med att skapa 
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rörelse med rätt timing ligger hos animatören. Det datorn gör är att mjukt fylla i 

mellanrummen. Det som avgör hastigheten på rörelsen är antalet bildrutor mellan varje 

keyframe samt skillnaden i position. Det var tätt mellan nyckelbildrutorna då armen drog 

pistolen och handen flyttades mellan två vitt skilda positioner. Vapendragaren var snabbare än 

blixten. Någonting som jag inte tänkt på tidigare var att röresler alltid föregås av en ansats. 

Att rigga en karaktär 
Utifrån pistolövningen började jag experimentera på 

egen hand och bygga hela figurer.  

Den första jag gjorde var en karaktär jag kallade 

Bettie. För teckningen av ansiket avnände jag en av 

mina tidiga skisser. Kroppen var slarvigt tecknad och 

mest en test för att se om det var möjligt att bygga en 

hel karaktär utifrån det jag lärt mig i pistolövningen. 

Det gick ganska enkelt att bygga ihop karaktären och 

jag provade förtjust att använda inverse-kinetics och 

få Bettie att röra armar och ben. Min andra figur 

Bobby gjorde jag ganska snart efteråt. Jag visste 

fortfarande inte egentligen hur det var brukligt att 

ordna hela hierakin, och det var inte förrän senare då 

jag hittade färdigriggade figurer vars programfiler 

kunde laddas hem från nätet som jag förstod att jag 

inte varit fel ute. Dock bestod dessa figuer av långt 

fler lager än mina 13 och jag tappade nästan andan. 

Eftersom man strävar efter att länka delar samman på 

samma sätt som i människorskroppen blir det 

naturligt att bygga figurer på ett särskilt vis. Med 

Bobby ville jag skapa en mer verklig figur och lära 

mig teckna snygga rena linjer. Jag arbetade därför 

noggrant och systematiskt med att rita varje del, och 

använde mig av polyline för att få linjerna att bli 

jämna. Min plan med Bobby var att skapa en figur jag 

sedan skulle kunna återanvända och sätta in i olika 

miljöer. Detta visste jag var möjligt om man sparade 

figuren i biblioteket varifrån den skulle kunna hämtas 

in i nya scener. 

       För att skapa en komplett karaktär behöver 

man göra varje del ur fem olika vinklar. Bobby fick 

två vinklar varav den andra inte gjorde mig alls nöjd. 

Att jag inte var helt nöjd och tvivlade på om jag 

skulle använda mig av figuren, gjorde att jag tappade 

drivet att arbeta mer med henne. Jag hade också 

svårigheter att förstå hur biblioteket fungerade, vilket 

ledde mig att se på fler  demonstrationfilmer. Jag 

hittade en serie filmer från Toon Boom Inc.
9
 Denna 

var mycket täckande och gick in på varje liten 

funktion i programmet. Det slutade med att jag blev 

                                                           
9
 Toon Boom Animate Pro 2 video tutorial series, 

https://beta.toonboom.com/professionals/animating/resources/video-tutorials (13-06-12) 
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sysselsatt för ett lång tid med att lära mig fler mer grundläggande funktioner i programmet.   

Cyklisten 
Under processen har mitt intresse för andras animationer ökat och jag har framförallt lagst 

märke till fler formässigadetaljer i tecknade filmer, och serier som jag sett. En animation som 

inspirerade mig var Black thin king (2008) från Cisma för OCB. Den drygt en minut långa 

filmen handlar om en figur som går på en gata. De papperstunna benen rör sig som en gubbe 

utklippt i papper. Dess benrörelser är överdrivna och spagettiliknande. Husen längs vägen 

tittar med fönsterögon och dansar då de försvinner bort. Gången är inte bara ett sätt att tala om 

att en person går från en plats till en annan, den är underhållningen. Man har också valt att 

utnyttja att tecknade figurer inte begränsas av naturlagarna utan kan utföra överdrivna 

rörelser.  

I Cyklisten ville jag skapa en scen där man färdas genom ett landskap. Tidigare hade jag 

arbetat med motion control och fått kameran att flytta sig. Denna gång arbetade med att få 

teckningarna att röra sig istället. Jag skapade ett hus la till en Peg dvs. ett rörelselager och 

skapade en tween där huset flyttas i en båge från ena sidan till andra. För att skapa illusionen 

av att huset närmar sig försökte jag att få huset att bli större. Först provade jag att använda en 

morf men den gav förvrängda bilder i mellanrummen då datorn inte förstod vilka former som 

var samma i start och målbilderna. Jag fick gå till övningsvideorna där det visade sig finnas en 

enkel lösning. Ett verktyg bredvid det jag just använt för att animera husets bana kunde 

användas för att tweena förändringar i ett objekts storlek.  

 

Då jag sedan dubblade huset och dess rörelselager såg jag ett problem. Avståndet mellan 

husen minskade i takt med att husen växte så att de tillslut krockade. Min lösning på 

problemet var att teckna perspektiv och försöka förstå hur husets hastighet borde variera. Jag 

gick sedan till mitten av bildrutorna där huset också befann sig i mitten av bilden. Där flyttade 

jag huset så att det stod vid en tredjedel av banan från starten. På detta sätt fortsatte jag och 

delade bildrutorna i fjärdedelar och flyttade husen till en tredjedel .  

Senare har jag läst mer om datorgrafik och animationens historia och förstått att problemet 

berodde på parallax en skillnad i den skenbara 

positionen av ett objekt sett längts två olika 

synlinjer. Detta kan mätas genom beräkning 

av lutningen av vinkelns mellan de två 

linjerna.
10

  

 

                                                           
10

 Wikipedia, Parallax, http://en.wikipedia.org/wiki/Parallax, 13-05-26. 
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En produkt 
Efter att ha gått igenom ett antal övningar. Samt själv experimeterat med olika figurer på ett 

sätt som jag själv upplevde kaosartat och utan riktning hade jag ett dussin olika scener med 

små korta eller helt stilla animationer som jag inte visste hur jag kunde använda. Jag kände att 

jag ville producera någonting och skapa en berättelse.  

Något jag ville i början var att göra en berättelse om personer och händelser i min 

omgivning. Detta drev mig att påbörja många olika figurer som jag aldrig riggat klart och 

skapat olika miljöer som jag dock inte kunnat sätta ihop någonting till en helhet. Jag böjade 

inse att mina ideer om berättelser var ogenomförbara under den begränsade tiden för 

projektet. Jag insåg att jag behövde göra en detaljerad storyboard, skriva ett detaljerat manus 

med repliker och helst roliga punshlines. Att jag måste rigga en rad karaktärer, lära mig att 

skapa munrörelser, samt visualisera en värld med alla dess detaljer och arbeta med berättelser 

som var någonting som jag inte alls var van vid. Dessutom stötte jag hela tiden på problem jag 

inte kunde lösa på egen hand när jag fösökte skapa någonting mer avancerat. 

Funderingarna på min produkt ledde till att jag började med ett enklare projekt som fick 

mig att tänka på annat. Jag använde mig av den tidigare animationen av mitt hus och byggde 

ut landskapet genom att lägga till fler teckningar och dubbla husen. I animationen kom jag att 

använda en rad färdigheter som jag fått genom tidigare övningsvideor. Frame-by-frame för att 

skapa en flygande fågel samt en brinnande eld, morfning för att skapa en skymning, tweening 

för att få solen att gå ned, fågeln att lyfta samt kameran att glida förbi och genom 

människorna upp mot ett av hustaken och top wiev för att skapa en tredimensionell känsla. 

Ganska slarvigt tecknade jag olika rader av människosilluetter som jag dubblade och fyllde 

marken mellan husen med. Jag hade inte tid att bygga avancerade figurer eftersom jag 

arbetade mot en deadline. Jag gjorde därför enkla figurer som inte kunde animeras till att röra 

enskilda leder. För att få massan att dansa trots detta tweenade jag dem så att de växlade 

mellan två storlekar, en egen lösning som fick duga och som sparade mig enormt mycket tid. 

Det viktiga var att man förstod att folkmassan dansade även om det inte såg helt realistiskt ut. 

en motivation bakom att jag gjorde videon var att den skulle kunna användas som en liten 

reklam på facebook för ett festevenemang min kompis ordnade. Detta gav mig riktning som 

jag saknat även om ändamålet inte var av större vikt.  
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  Senare började jag arbeta med ett intro till det 

första avsnittet av en serie mer lik det jag velat 

skapa sedan projekets början. Här ville jag ha 

möjlighet att animera figurernas leder få dem att 

röra armar och ben. Jag hämtade då samma figur 

från mitt bibliotek sexton gånger och skapade 

några olika kappor till figurerna för att få det att se 

ut som en mer heterogen grupp och samtidigt spara 

tid. Huvuden bestämde jag för att göra ett unikt för 

varje figur.  Det finns således flera olika sätt att 

skapa folkmassor och spara tid.  

 

Rotoscoping 
I Toon boom animate är det möjligt att importera film. Jag imorterade ett filmklipp av min 

vän Daniel i ett samtal. Jag bestämde mig för att med filmfotot som förlaga skissera Daniels 

ansikte, en teknik som kallas rotoscoping. Hela filmen bestod av 900 bildrutor och därför 

bestämde jag mig för att enbart göra en ny teckning varje gång Daniel vred på sitt huvud. 

Sedan började jag att återanvända de teckningar jag gjort. Det blev fem olika ansikten. När jag 

sedan spelade filmen tyckte jag inte de olikla anisktena såg ut att höra till samma person. De 

ständiga bytena mellan de fem olika ansiktena gav ett hoppigt intryck som man inte vill ha i 

animation. Jag provade därför att ta bort ansikte 2 och 4 och arbeta mer med aniskte 3 för att 

öka likheten.  

Ögon och mun teckande jag i egna lager som jag ordnade hieraktiskt under ansiktslagret. 

Av ögonen ritade jag 38 versioner och av munnen 71 versioner. Jag teckande även dessa 

tecningar genom att skissera av från filmfotot, men eftersom Daniel rörde sig hamnade 

teckningarna hela tiden på olika ställen i bilden. Mycket tid gick åt till att rada upp munnar 

och ögon på rätt plats, samt att sluta linjer och färglägga. När jag sedan började animera 

kunde en förflyttning av en teckning göra att alla andra hamnade ur linje. Efter att ha läst mer 

om animation förstod jag att rada upp teckningar har inneburit en svårighet för animatörer 

sedan starten. Olika animatörer provade olika sätt att hålla sina teckningar i linje men inget 

fungerade särskilt väl förän man kom på Pegsystemet där man slog två hål genom arken och 

limmade fast piggar (pegs) på animationsbordet.
11

 I toon boom har pegsystemet fått ge namn 

åt programmets rörelselager. Med röreslelagret kan man minska problemet med att teckningar 

hoppar runt. Teckningars position i teckninglagret ändras inte definitivt och peglagret kan 

enkelt tas bort. Jag hade tidigare använt mig av peglager i bla Cyklisten, men eftersom jag inte 

kunde förutse hur de problem jag skulle få med runthoppande teckningar kom jag mig inte för 

att använda det i animationen av Daniel.  

 

                                                           
11

 Wikipedia, Raoul Barré http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Barr%C3%A9, Thinking animation,  
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Slutproduktion 
Som slutproduktion bestämde jag mig för att använda mig av de olika scener jag arbetet med 

för att lära mig animera. Jag öppnade de olika scenerna igen och använde de befintliga 

teckningarna och figurerna och skapade små sekvenser där jag animerade figurerna att röra 

sig. Utan något manus satte jag ihop de korta scenerna till en film och provade att ordna 

klippen på olika sätt. Ganska snabbt började jag tycka att vissa klipp passade ihop i en 

berättelse. För att förstärka berättelsen gjorde jag vissa ändringar i scenerna. Jag minskade 

antalet karaktärer från sju till fyra och lät samma karaktärer dyka upp i flera scener. Jag 

ändrade också väder och ljus för att skapa känslan av att scenerna utspelades på en och 

samma dag. Det föregående experiment jag gjort med rotoscoping skilde sig stilmässigt från 

de andra scenerna. För att få scenen att passa in lät jag den bilda ramberättelse. De mer 

orealistiska figurerna fick vara en del av den mer realistiskt tecknade figurens dröm. Jag 

började känna mig nöjd och visade filmen för några vänner. En av dem tyckte att jag skulle 

förtydliga ramberättelsen genom att använda mig av en övergång i form av en tankebubbla. 

Jag var nära att strunta i tipset för att det skulle bli komplicerat men ägnade det lite tanke och 

kom på hur jag ganska enkelt skulle kunna skapa bubblan med hjälp av top view. Tack vare 

att jag lärt mig använda biblioteket vid det här laget kunde jag sätta samman två scener och 
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skapa övergången mellan dem. I biblioteket lagrade jag de olika karaktärerna och kunde 

därigenom hämta in dem till de olika scenerna. Nedan är några av scenerna i den färdiga 

filmen; Drömmen om Flogtsa. 

 

Datoranimationens historia 
Om datoranimationens historia började jag läsa i samband med mitt skriftliga arbete om min 

process. Då jag började sätta ord på handlingar, leddes jag att läsa om ordens betydelse vilket 

gav min inblick i den historiska bakgrunden till datoranimationen.  

Datoranimationen är en arvtagare till stop-motion-animation av 3D modeller, och frame-

by-frame-animation i 2D. Utvecklingen skom skett inom datorgrafiken har varit evolutionär 

där nya tekniker byggt vidare på de tidigare. De tidigaste datorgrafiska verken dateras till 50-

talet då John Whitney skapade intron och effekter till olika filmer, bl.a. Alfred Hitchcocks 

Vertigo (1958). Russel Kirsch designade 1957 en dator som kunde scanna av en bild och 

extrahera linjer, räkna objekt, känna igen bokstäver och visa bilder på en skärm.  

Datorgrafiken utvecklades av skiljda aktörer och i skiljda syften. För flygplanstillverkaren 

Boeing, Skapades i början av 60-talet den första 3D animerade wire-frame-figuren, Boeing 

Man, en pilot som var ergonomiskt riktig och kunde anpassas till olika miljöer. Bell Lab 

utvecklade Beflix som användes för att råprogrammering av olika tekniska apparater, samt 

visualisering av sådant som annars inte var synligt. Bland annat användes Beflix för att 

simulera en sattelit i omloppsbana kring jorden i syfte att kunna stabilisera satelliten. Men  

sedan starten har filmindustrin också varit med och drivit på utvecklingen.  

En milstolpe var 1962 då Ivan Sutherland utvecklade Sketchpad 1 som till lät användaren 

att interagera med den elektroniska apparaten med hjälp av bilder istället för textkommandon i 

vad man kallar Graphical User Interface. Interface har sedan undan för undan utvecklats och 

är grunden för hur kommunikation sker mellan användare och dator.  

Datorgrafiken drevs på av en strävan att animera med högsta möjliga realism. Olika 

bildmässiga kvalitéer som man undan för undan utvecklade var tekniker för linjeteckning, 

fyllda ytor, skuggning, texturkartläggning, algoritmer för dolda ytor, representation av böjda 

släta ytor, representation av skrovliga, ojämna ytor, berg, moln eller damm. De tidiga 

programmen använde sig av vektorgrafik där bilder bestod av stråk som gick genom 

kontrollpunkter där varje spår kunde få en färg, en form och tjocklek. Senare utvecklades 

framebuffern och rastergrafiken med en minnesbuffer som innehöll data för en hel ruta. Då 

blev det möjligt att modifiera pixlar. Något man också arbetade med från starten var att 

utveckla tekniker för att få datorn att fylla i rutor mellan keyframes. För detta används 

interpolation vilken fungerar genom att datorn fyller i information mellan givna värden med 

hjälp av algoritmer. Ett annat ord för detta inom datoranimation är inbetweening. Denna kom 

att utvecklas först till att kunna hantera vektorgrafik, men senare till att omfatta även raster. 

På slutet av 80-talet kunde man skapa morfer av fotografier samt av 3D-modeller där flera 

olika grafiska tekniker arbetade tillsammans för att skapa mjuka övergångar mellan en bild till 

en annan. Viktigt för datoranimationen var att kunna arbeta med bilder i real-time. Detta blev 

möjligt genom bättre processorer där bilder kunde processas medan man arbetade. 

Datorgrafiken var från början inriktad på 3D simuleringar. Inom traditionella 

animationsstudios hade man ett sedan länge etablerat arbetssätt och var man inte lika 

intresserad av att utveckla tekniker för animering. I det sena 8o-talet skapade Disney och 

Pixar tillsammans CAPS, Computer Animation Produktion System. En samling av mjukvara, 

scanners och sammanlänkade arbetsstationer. Nu hade man insett fördelen med att datorisera 

tecknings och slutproduktioner inom traditionellt animerad film. Framförallt underlättades 

arbetet med färgläggning. I slutet av 80-talet grundades också Softimage av National Film 

Board of Canada och filmskaparen Daniel Langlois. Han hade visionen om ett företag som 
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inte bara gjorde mjukvara för animatörer utan av animatörer. Genom Softimage började man 

att samla olika system för animation i ett och samma program, som kunde köras på pc-datorer. 

Softimage kom att bli en förebild för andra animations mjukvara, bla Toon boom animation 

som grundades 1994.
12

  

Diskussion 
Vilka möjligheter till inlärning finns då egentligen i animation och datoranimation? Det första 

som slog mig då jag öppnade upp programvaran Toon Boom Animate pro var hur lite jag 

förstod och hur lite jag kunde göra. Jag undrade om det var möjligt för mig att producera 

någon animerad film på de två månader jag hade på mig. Resultatet av de två månadernas 

arbete blev en 3 minuters kort film, en sammansättning av de olika scenerna och 

experimenten jag arbetat med. Det är ett blygsamt resultat. Någonting som trots detta 

övertygar mig om att jag har lärt mig massor är känslan då jag öppnar programmet idag. Jag 

känner mig hemma. Om jag får en ide vet jag hur den kan förverkligas eller känner hur jag 

ska gå till väga för att lära mig. Jag vet mer nu också om hur mycket jag har kvar att lära och 

har fått en aning om det komplexa mediet som animation utgör.  

I min process lärde jag mig samtidigt som jag lärde mig programmets funktioner ett nytt 

språk. Symboler och begrepp som frame-by-frame-animation, tweening, morfning, 

rotoscoping introducerades för mig och knöts till ett innehåll. En del av inlärningen innebar 

således begreppsbildning. Målet bakom denna språkutveckling var att kommunicera och 

förstå programvarans interface. Vygotskij menade att språk lärs genom kommunikation.
13

  Jag 

tycker att min inlärning skett genom kommunikation även om samspelet varit mellan en 

människa och en dator. Personligen hade jag hjälp av att jag arbetat med Adobe Photoshop 

och kände igen mig. Jag hade också tilliten till min egen förmåga att förstå programvara. 

Detta var min förkunskap varifrån jag mig vidare inom den närmaste utvecklingzonen. Som 

stöttning hade jag övningsvideor som fanns tillgängliga på nätet. Vygotskij menade att vuxna 

och lärare med större erfarenhet utgör ett nödvändigt stöd för barnet i sin inlärning.
14

 I mitt 

fall fick jag stöttning genom professionella animatörers inspelningar, vilket definitivt var en 

stöttning jag inte kunnat vara utan.   

Deweys teorier om lärande tar fasta på länken mellan individ och omvärld. Han menar att 

människan hela tiden växlar mellan att uppfatta och att sedan använda det uppfattade för 

begripa andra saker.
15

 I min process iakttog jag först på hur en animatör gjorde. Jag tog in 

kunskap och härmade. Detta innebar en träning att uppfatta, dvs. av perceptionen. Perception 

har en hög status i vårt samhälle som en grund i vårt vetenskapliga tänkande. Inom 

bildskapande är det en nyckel till utveckling. Inom animationen använde jag mig av 

perception på flera olika sätt; genom att följa övningsvideos och titta på animatörens figurer, 

genom att använda förebilder för figurer och rörelser samt genom att jämföra likheten mellan 

tekningar i olika bildrutor. Senare då jag gjorde egna experiment utgick jag från min 

uppfattning och kunde begripa hur samma tekniker kunde användas för att skapa andra 

animationer. Jag drog slutsatsen att om det var möjligt att animera en arm kunde man 

antagligen bygga en hel människa på samma sätt. Inlärning av animation innebar för mig 

många tillfällen för denna typ av växlande mellan uppfattande och begripande.  

Enligt Dewey skapas kunskap genom att teori och praktik samverkar. Genom att handla 

förvandlas teoretisk kunskap till genuin kunskap. Kunskapen är enligt Dewey det en individ 

                                                           
12

A Critical History of Computer Graphics and Animation, 
http://design.osu.edu/carlson/history/IndexFrames.html, 13-05-26. 
13

 Säljö (2005). 
14

 Säljö (2005). 
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vet och känner till. Handlingarna är en metod för att lära och komma till insikter.
16

 Utifrån 

detta synsätt kan man se på animationsprogramvaran som en inlärningsplats där flera olika 

handlingar är möjliga och ställa frågan om vilka insikter dessa handlingar egentligen leder till. 

Animation handlar ofta om att representera verkligheten, att efterlikna den. I animationen 

finns såklart möjligheten till abstrakta icke föreställande animationer. Människan har som jag 

ser det ett behov av att skapa mening och att skapa berättelser om sig själv och det var nog 

ingen en slump jag och instruktörerna valde att arbeta föreställande med avbildningar av 

människan och dess miljö. I representationen av verkligheten ligger många möjligheter till 

insikter. Anatomi, proportioner, perspektiv är några saker som kan komma upp under ett pass 

av realistisk animering i 2D. Om man arbetar med 3D aktualiseras ännu fler bildmässiga 

egenskaper som oss att uppfatta en bild som realistisk t.ex. effekten av gradienter och 

fraktaler. Många av de insikter jag kom till rörde sig kring hur man skapar en realistisk 

animation. Animationens rörelsedimension skiljer animation från mycken annan bildkonst 

och ger en ny dimension till realismen. I Toon Boom kan man arbeta i ett läge som kallas top 

view där man ser landskapet och kamerans koniska ljusstrålar uppifrån. I detta läge blir det 

möjligt att återskapa parallax dvs. skillnader i hur snabbt objekt i ett landskap passerar då de 

befinner sig på olika avstånd. Detta är ett exempel på hur animationen kan belysa effekter vi 

tar förgivna i vår uppfattning av verkligheten. Att animera en fågel ledde mig till studier av en 

fågels flygcykel. Genom animering av en person leddes jag att studera hur det ser ut när en 

person går. Jag kom också att studera människors minspel och munrörelser genom 

animeringen. Helt beroende på vad som ska animeras kan animationen leda till studier av 

verkliga tings egenskaper och rörelser. Tecknad film har dock från första början varit ett 

fantasifullt medium som knappast förknippas med realism. Genom överdrifter och 

representation av det omöjliga kan man säga att mediets unika egenskaper verkligen kommer 

till sin rätt. Men även i fantasifulla animationer finns ett visst mått av realism. I Cismas Black 

Thin King påminner den fantasifulla figurens gångstil om en människas medan benens spänst 

påminner om ett pappersarks. Bakom animeringen ligger kanske iakttagelse av ett verkligt 

pappers spänst, samt studier av en människas gångcykel. 

Min språkutveckling har jag redan beskrivit som något som drivits av mitt behov att 

kommunicera med programvarans interface. Språket utvecklades vidare i en annan 

kommunikationssituation då jag i uppsatsen skulle beskriva min process skriftligt. Då leddes 

jag att sätta ord på det jag gjort. Skrivandet ledde mig in på att läsa om kinematik och parallax 

samt om datoranimationens historia. Jag upplevde att den praktiska animationen gjorde att 

teorin blev begriplig, samtidigt blev animationen mer effektiv i och med att teorin hjälpte mig 

att snabbare skapa en mer realistisk animation.  

Att det inte var genom en medveten strategi för att lära mig animera som jag läste teorin 

utan i syftet att sätta ord på min kunskap tycker jag är värt att tänka på om man i 

skolsammanhang vill arbeta med animation för att nå teoretiska insikter. Om animationen ska 

fungera som en metodisk handling för att förstå teoretisk kunskap behöver den lärande 

antagligen engageras i textuella handlingar dvs. läsa, skriva eller tala om animation.  

Animeringen är en syssla som leder till aktivitet inom en rad olika områden, den ger 

genom handlingen inom flera områden en ingång till att angripa samma områden ur en 

teoretisk vinkel. Arbetet med att skapa miljöer kan bli en ingång till studier av olika platser 

och tider. Om min animering skulle utspelat sig på medeltiden hade det blivit aktuellt att göra 

historiska studier. Om den handlat om rymden hade kanske astronomi, rymdteknik, arters 

anpassning till omgivningen studerats. I mina animationer arbetade jag med min hemmiljö, 

vilken var ett sätt att spara tid, eftersom den enkelt kunde iakttas från mitt fönster. 
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 En del av animationens handlingar ligger inom bildorådet som design, färgsättning, 

bildkomposition och främmandegöring medan andra handlingar är textuella, som skriva 

berättelser och manus, dramatisera och arbeta med repliker. Det som är speciellt med 

animationen är att allting kan skapas av animatören själv. Animatören blir då allt från 

tecknare, arkitekt, fysiker, manusförfattare, rekvisitör och regissör kanske även skådespelare. 

Själv hann jag aldrig så pass långt i min process att jag lärde mig att synka tal till munrörelser. 

Jag hade aldrig heller tid att arbeta utifrån ett manus. Någonting som stoppade mig var just att 

jag inte tidigare arbetat mycket med berättelser, och framförallt inte med repliker. Det kändes 

för stort för mig att ta mig an under den korta tiden, vilket visar hur stora möjligheter till 

inlärning som egentligen finns inom området.  

Dewey menar att lärande sker som del i en social handling. Individen som lär sig gör det i 

samspel med omvärlden.
17

 I min process var mina idéer från början repliker eller 

återberättelser av händelser jag varit med om. Den första lilla film jag lyckades skapa var en 

reklam om området där jag bor, och tydligt någonting som jag ville skapa för min omgivning. 

Dewey säger att då en individ är aktiv och samspelar med omgivningen sker en utveckling. 

Jag hoppades själv på att påverka min nära omgivning men påverkades mest själv genom 

uppvisning och respeons på filmen och fick nya idéer om hur jag ville skapa en bättre film 

som jag tog med mig till slutproduktionen. 

Sammanfattning 
Utifrån min process har jag sett att animation innehåller många möjligheter till inlärning av 

både praktiska färdigheter och metoder samt teoretiska kunskaper. Bildskapande som syftar 

till att återskapa verkligheten, innebär att man tränar sin uppfattningsförmåga, samt leds att 

studera verkligheten. Det unika i mediet är representation av rörelse där animatören kan 

behöva ta hjälp av både perception, fysik och matematik. Vidare innehåller animation element 

från drama och filmproduktion. De många handlingarna som krävs för att bygga upp en 

animerad film är det som gör mediet så lärorikt enligt min erfarenhet, det gör också 

animationen svår att greppa och mycket tid och handledning krävs innan man som nybörjare 

kan börja producera filmer.  Positivt är att handledningen finns tillgänglig på nätet. Jag är glad 

över att ha provat på och lärt mig grunderna i datoranimation. För mig är det ett fantastiskt 

medium att arbeta med där det är möjligt att lära mycket mer inte bara om mediet utan genom 

mediet. 
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Användingen av Wikipedia som källmaterial motiveras genom att stycket om animation 

var en del av min process. I processen var målet att läsa för att lära utifrån intresse och det 

var mitt spontana val att använda wikipedia framför mer svårtillgängliga tryckta 

encyklopedier. De wikipediasidor jag angett som källor i stycket innehåller referenser till 

pålitliga källor.  

För en sammanställning av forskning om Wikipedias pålitlighet rekommenderar jag 

läsning av: Okoli, Chitu (2009) A Brief Review of Studies of Wikipedia in Peer-Reviewed 

Journals, John Molson School of Business Concordia University, Montréal, Canada. 

   

 


