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Om detta koncept
Sammanfattning
I denna workshop får eleverna jobba i grupper indelade i halvklass för att skapa en animerad film
och ett digitalt spel, som tillsamman berättar en historia, ett exempel på transmedia.
Ena halvan av klassen börjar med animation och den andra med spel, sedan byts de av. Eleverna
får en introduktion till animation och digitala spel, hur man kan använda dessa olika sätt att berätta
en historia och hur man kan kombinera dem. Berättelserna eleverna skapar utgår från filmen och
tv-serien Cirkus Imago. Elevernas berättelser börjar i den animerade filmen och får sin lösning i
spelet.
Målgrupp
Lämplig från ca 8 - 12 år. (Konceptet kan anpassas så att det passar åk 1 - gymnasiet.)
Verktyg & utrustning
Teknik:
För speldelen krävs: 4 datorer (PC eller Mac) med internetuppkoppling.
Vi använder verktyget Scratch som körs i webbläsaren med insticksprogrammet Flash.
(Observera att Scratch i nuläget ej fungerar på mobila enheter då de ej stödjer Flash Player.)
Projektor/smartboard samt högtalare.
För animationsdelen krävs: 4 iPads med apparna Stop Motion Studio, iMovie och Garageband
installerade, samt 1 gig ledigt utrymme. iPad-hållare och stativ.
Material:
Färgat styvt papper i olika färger, A4 och A3, häftmassa samt saxar och svarta tuschpennor ca en
per elev.
Vanliga vita ritpapper samt färg- eller tuschpennor till ev extrauppgift.
Vi tar med iPad-hållare och stativ om detta inte redan finns på skolan, skolan står för resten av
tekniken och materialet samt ansvarar för att appar och program är installerade och fungerar.
Grupper
Arbetet sker i halvklass. I varje halvklass delas eleverna in i max 4 grupper. (Dvs 8 grupper allt
som allt.
Varje grupp består förslagsvis av 3-5 elever. Skolans pedagog delar upp grupperna innan
workshopens första tillfälle.
Syfte
Syftet med denna workshop är att väcka elevernas intresse av att uttrycka sig kreativt genom
animation och spel. Det är en bred workshop med både mycket teknik och mycket fritt skapande.
Förhoppningsvis blir resultatet något eleverna är stolta över och vill visa upp för andra, men den
kreativa processen och grupparbetet är minst lika viktigt som det färdiga resultatet.
Vi vill inspirera och belysa att alla kan göra animerad film och digitala spel.
Tema
Det övergripande temat är ”Cirkus Imago”. En film och tv-serie producerad
i Ystad Studios av Mint AB. Den bjuder in till tankar om vänskap, mod och drömmar.
Resultat
Varje grupp skapar en berättelse som börjar med den animerade filmen och får sin upplösning i
speldelen. Filmen och spelet kommer läggas bredvid varandra på en hemsida där den är lätt
åtkomlig för skolan. Se länk https://goo.gl/EHQ2rE för exempel.
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Tidsåtgång och tillfällen
Förberedelse i klassen innan vi kommer ut är att se filmen Cirkus Imago - en chans på miljonen
(47 min) samt vårt exempelprojekt. (Alternativ till att se hela långfilmen Cirkus Imago - en chans på
miljonen är att se ett enstaka avsnitt av Cirkus Imago. Väljer ni detta hör av er till oss för
instruktioner om hur ni gör.)
För att se långfilmen Cirkus Imago - en chans på miljonen går ni in på Filmcentrums hemsida,
skapar ett konto och hyr filmen. Det kostar 375kr.
https://filmcentrum.se/film?uuid=48e0e31a-0847-45e6-9124-7415f5319e3a
Vårt exempelprojekt: https://goo.gl/MpmrvF
Filmhandledning till Cirkus Imago - en chans på miljonen, hittar ni som bilaga.
Skolans pedagoger delar in klassen i grupper med ca 3 elever i varje, max 4 grupper per halvklass.
Tillfälle 1, halvdag 8.30 - 11.00 (plus ev komplettering i klassrum före tillfälle 2):
Kick-off, spelpedagogen och animationspedagogen kommer ut i klassen och berättar om projektet.
Grupperna gör sin berättelse i ett storyboard. De tillverkar alla figurer och bakgrunder som ska
vara med. OBS! Allt kanske inte hinns med av alla grupper vid detta tillfälle. Det är då skolans
pedagogs uppgift att se till att allt är klart inför tillfälle 2.
Tillfälle 2 + 3, heldagar 8.30 - 14.00:
Halva klassen animerar hela dagen, andra halvan gör spel hela dagen. Nästa dag byter de.
Tillfälle 4, ca1,5 tim:
Redovisning och utvärdering. Varje grupp får visa sin film och spela sitt spel framför klassen.
Eleverna får ställa frågor och uppmuntras till att diskutera varandras spel och filmer. Valfritt om
film- och spelpedagog ska vara med på plats (ökad kostnad).
Pris
Kostnaden är totalt beräknad till 32 000 + moms per klass, eller 40 000 kr + moms om ni vill att
mediepedagogerna medverkar vid tillfälle 4.
(1-2 halvdagar á 4 000 kr + 2 heldagar á 6 000 kr = 16 000 - 20 000 kr + moms faktureras per
mediepedagog och klass). Bokning av film från Filmcentrum kostar 375kr inkl moms.
Viktig information
Eftersom vi arbetar i halvklass behövs två rum under tillfälle 2 och 3 (heldagarna).
Under ljudläggningen av animation och spel behöver grupperna tillgång till mindre grupprum eller
liknande där det är tyst.
Det behöver vara en pedagog från skolan närvarande under hela tiden i varje halvklass.
Skolans pedagoger ansvarar för att ordningen hålls i klassen, de externa pedagogerna ansvarar
för det konstnärliga skapandet.
Workshopens dagar är mycket intensiva. Det kan därför vara bra att ha någon dags paus mellan
workshopdagarna för att barnen ska hinna smälta kunskapen och varva ner mellan tillfällena. Detta
behov ser olika ut från klass till klass och beror även på elevernas ålder. Det är upp till skolans
pedagoger att bedöma.
Mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 behövs minst en dag så att eleverna hinner färdigställa sitt material
inför tillfälle 2.
Det är även viktigt att skolans pedagoger närvarar och är engagerade vid redovisningstillfället.
Skolans pedagoger ansvarar för att underlag som produceras i klassrummet under kick-off tas med
till workshopen.
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Introduktion
Så gott som alla barn i vårt samhälle möter idag både animerad film och digitala spel tidigt i livet.
Man tittar på serier på barnkanalen och YouTube och spelar på appar på mobil och iPad.
Med denna workshop låter vi barnen bli skapare av animation och spel istället för att bara vara
mottagare. Men hur går det till att skapa animerad film och spel? Klarar barn det? Är det verkligen
möjligt att utföra i ett klassrum?
Det är inte så svårt som man kan tro. Med de enkla verktyg (animationsapp, programmet Scratch)
som vi introducerar i denna workshop kommer alla elever lyckas göra både animerad film och
digitala spel och skolans pedagoger kommer att få en introduktion i hur man kan använda dessa
verktyg i undervisningen. Utifrån att de varit med under workshopens gång och med hjälp av
denna handledning kommer skolans pedagoger kunna fortsätta med att skapa animerad film och
digitala spel i klassrummet.
När man själv skapar innehållet är det lättare att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik
och det utvecklar även elevernas digitala kompetens. Men framförallt är det fantastiskt roligt!

Måluppfyllelse för skolan
Som pedagog i skolan kan man använda denna workshop för att uppfylla flera av läroplanens mål
och kunskapskrav. Detta kan man göra på en mängd olika sätt och det är upp till varje pedagog att
välja ut vad man vill fokusera på. Här nedan följer förslag på vilka kunskapskrav i läroplanen man
kan uppfylla genom denna workshop. Texten från läroplanen nedan är i fet kursiv stil.
Utdrag ur läroplanen, Skolans värdegrund och uppdrag:
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga
att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla
digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Bild i årskurs 1–3
Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Detta arbetar vi med både i
storyboarden och det färdiga materialet.)
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion. (Figurer och bakgrunder till filmen och
spelet.)
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. (Både när vi fotar av
figurerna för att lägga in i det digitala spelet och hela animationsprocessen.)
Bild i årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till
text. (Storyboarden till animationen.)
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. (Figurer och bakgrunder)
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram. (Viss bildredigering kommer att
förekomma i arbetet med digitala spel, filmning och fotografering i animationen.)
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Matematik i årskurs 1–3
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. (I
arbetet med animationen är det mycket räknande. T. ex. 8 bilder blir 1 sekund, hur många bilder
blir 3 sekunder? Vad ska bildräknaren stå på när vi tagit 3 sekunder till om det nu står att vi tagit
100 bilder? Hur många sekunder har vi tagit när bildräknaren står på 100 bilder? Addition,
multiplikation och division. Även inom digitala spel använder vi de olika räknesätten i olika
algoritmer som vi går igenom och eleverna kan ändra olika parametrar och variabler för att påverka
spelets funktion.)
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.
Metodernas användning i olika situationer. (Animationsarbetet innebär en hel del
huvudräkning, se punkten ovan. I arbetet med digitalt spel experimenterar vi med olika
beräkningar, vad händer om vi ändrar variabeln för hur fort något går t. ex.)
• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. (T. ex. stämmer det att 3
sekunder blir 24 bilder om det är 8 bilder på en sekund? Verkar det rimligt?)
• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (Olika algoritmer används i digitala
spelet med begrepp som större än, mindre än och är lika med.)
• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för
programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (I arbetet med digitala
spel använder vi oss av blockprogrammering och bekantar oss med stegvisa instruktioner, spelet
gör bara precis det som vi ber den att göra. Vi benämner även begrepp som buggar, när något
inte fungerar som det ska och hur vi kan hitta felen.)
Matematik i årskurs 4–6
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. (Se
punkten ovan)
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella
programmeringsmiljöer. (Vi använder den visuella programmeringsmiljön Scratch och skapar
olika algoritmer i arbetet med digitala spel. Även variabler berörs.)
Musik i årskurs 1–3
Musicerande och musikskapande
• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. (Ljud och
musikläggning av både spelet och filmen. Extrauppgift i animationsdelen är att göra egen musik i
appen Garageband.)
Svenska i årskurs 1–3
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan
digitala verktyg. (Storyboarden och hela det dramaturgiska berättandet av historien som löper
från filmen till spelet samt själva filmen och spelet.)
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och
gemensamma texter och göra förtydliganden. (Storyn som man gjort i gruppen kommer
garanterat att förändras efter hand. Tex kanske man märker att tiden är för kort, då går man
igenom sin storyboard och förändrar, klipper bort och förenklar.)
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person
beskrivningar. (Det dramaturgiska berättandet som löper från filmen in i spelet. Början och mitten
i filmen och upplösningen i spelet.)
• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter. (Både arbetet
med storyboarden och sedan filmen och spelet.)
• Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva
funktioner. (Barnen skapar egna interaktiva berättelser i och med denna workshop.)
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Svenska i årskurs 4–6
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med
som utan digitala verktyg. ( Storyboarden där text och bild ligger till grund för berättelsen, men
även hela arbetet med att förmedla en berättelse med film och spel.)
• Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger
och tar emot respons på texter. (Storyn som man gjort i gruppen kommer garanterat att
förändras efter hand. Tex kanske man märker att tiden är för kort, då går man igenom sin
storyboard och förändrar, klipper bort och förenklar. En process där man måste komma överens.)
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (Se punkten ovan. Hur
man kommer överens om vad berättelsen ska handla om.)
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade
från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel
för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan
påverka en presentation. ( Ljudläggning av både film och spel där eleverna gör karaktärernas
repliker med sina egna röster. Hur låter en viss karaktär? Varför låter den just så? Vad vill den
säga?)
Teknik i årskurs 1–3
Tekniska lösningar
• Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning,
utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några
vanliga föremål som styrs av datorer. (Arbetet med det digitala spelet görs i huvudsak via
dator. Bilderna som används i spelet fotas med iPads och lagras i ”molnet” i google drive
mappar, varifrån eleverna hämtar materialet och för in det i sitt spel på rätt ställen.)
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Att styra föremål med programmering. (I det digitala spelet styr vi ett flertal föremål med
blockprogrammering i digital miljö och går igenom hur koden är uppbyggd.)
Teknik i årskurs 4–6
Tekniska lösningar
• Några av datorns delar och deras funktioner, tillexempel processor och arbetsminne. Hur
datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. (Se punkten ovan, åk 1-3.)
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Att styra föremål med programmering. (Se punkten ovan, åk 1-3.)
Teknik i grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar (Både arbetet med det digitala spelet och den
animerade filmen innebär en mängd tekniska begrepp och utmaningar i att hitta tekniska
lösningar.)
• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Arbetet med digitala
spel innebär en inblick i programmering.)
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Vad är animation?
Ordet animation kommer av latin och betyder levandegöra eller besjäla. Detta är en rätt träffande
beskrivning av vad man gör när man animerar; man ger liv åt döda föremål som till exempel
dockor, lerklumpar, pappersfigurer eller pennstreck. Det hela bygger på att man sätter ihop
fotografiska eller tecknade bilder i en följd efter varandra så att de när de spelas upp ser ut att röra
sig. Tack vare ögats tröghet ser det ut som att föremålen eller bilderna rör sig eftersom vi inte kan
uppfatta själva bytet från en bild till en annan utan vi ser allting som en enda kontinuerlig sekvens.
Eftersom man till skillnad från vanlig film tillverkar varje bild för sig är det en tidskrävande process
som kräver stor noggrannhet och mycket tålamod. En animerad långfilm tar oftast flera år att
producera och involverar ett stort antal personer som jobbar parallellt med olika delar av filmen.
Det finns olika typer av animation. Den mest kända är väl ”tecknad film” eller ”cellanimation” som
den kallas på fackspråk. De klassiska Disney-filmerna som till exempel Snövit och Kalle Anka är
gjorda med hjälp av denna teknik som går ut på att man tecknar bilder som sedan färgläggs.
Bilderna fotograferas sedan av en och en med hjälp av en filmkamera och när filmen spelas upp så
blir teckningarna rörliga.
En annan mer modern variant är 3D-animationen som till exempel Bilar och Frost. 3D- animation
bygger på att man bygger upp tredimensionella objekt med hjälp av speciella 3Danimeringsprogram i datorn. Dessa objekt existerar alltså bara som ettor och nollor i datorer, men
med hjälp av dessa kan man skapa filmsekvenser som sedan kan visas på datorskärmar, TV eller
bio.
Den typ av animation som ni ska prova på heter stop motion och bygger på att man fotograferar
stillbilder av objekt istället för att filma dem. Det finns olika typer av stop motion animation, ex
leranimation eller dockanimation. Den sorts animation vi ska jobba med kallas cut-out och innebär
att figurer och bakgrunder klipps ut i papper, läggs platt ner på bordet och kameran filmar uppifrån.
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Vad är ett spel?
Ett spel består oftast av ett visst antal regler. Det finns oftast ett mål med spelet, en utmaning som
ska uppnås och som avgör när du har klarat det. Det kan också finnas olika hinder som gör det
svårare att nå målet. Spel brukar även ge någon form av belöning, det kan vara att spelaren blir
bättre på något, öppnar en ny bana, vinner något eller hamnar på topplistan.
Ett spel kan även t ex innehålla olika uppdrag, tidsbegränsningar, svårighetsgrader eller topplistor.
Detta stämmer in på de flesta typer av spel.
Sport som t ex fotboll.
Brädspel som t ex Monopol.
Kortspel som t ex Svälta räv.
Digitala spel som t ex Candy Crush Saga.
På engelska används samma ord för att spela och leka, play.
Med digitala spel kan du kombinera flera av de tidigare konstarterna så som berättande, film,
animation, bild, ljud och musik med interaktivitet och spelmekanik, vilket ger helt fantastiska
möjligheter att berätta en historia, förmedla en känsla och underhålla.
Idag finns det väldigt många olika typer och genres av digitala spel med många olika
användningsområden. Spel har oftast målet att underhålla, men det finns många som har andra
syften, t ex att göra reklam för något, lära oss något eller belysa ett problem.

Det verktyget vi ska använda till våra digitala spel är Scratch.
Scratch är ett gratis verktyg för att skapa interaktiva berättelser, enkla spel, animationer och lära
sig grunderna inom programmering. Användarna skapar direkt i webbläsaren och kan dela sina
verk med varandra. Användarna kan även gilla och kommentera varandras verk.
Det är möjligt att kopiera varandras kod och innehåll för att fritt förändra och förbättra resultatet.
Det kallas att remixa.
Scratch är utvecklat av the Lifelong Kindergarten Group vid MIT (Massachusetts Institute of
Technology) Media Lab.
Scratch och allt innehåll är skapat under Creative Commons Attribution-ShareAlike licens.
De flesta delarna av Scratch är översatt till svenska.
Scratch kan köras i de flesta moderna webbläsare, men kräver insticksprogrammet Flash Player
vilket gör att det i dagsläget inte fungerar på mobila enheter och läsplattor (version 3 kommer att
fungera på mobila enheter och beräknas släppas i början av 2019).
Det finns en förenklad variant för läsplattor och en yngre målgrupp som heter ScratchJr.
För en mer ingående förklaring av verktyget Scratch, se bilaga 3 ”Skapa och berätta med digitala
spel”.
Under denna workshop kommer eleverna att utgå från ett färdigt spel med vissa fasta
komponenter, som de får remixa. Spelet går ut på att fånga något, när man missat ett visst antal
gånger räknas poängen ihop och man kan spela igen. Eleverna byter ut de visuella elementen i
spelmallen till sin egen design som de skapar under kick-off tillfället, de spelar in sitt eget ljud och
de kan även förändra och påverka spelmekaniken. Detta sätt att arbeta gör det lätt att anpassa
svårighetsnivån för varje grupp beroende på datavana, koncentration och hur snabbt de arbetar.
Alla grupper kommer att ha ett färdigt spel att visa upp på redovisningstillfället.
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Workshopens genomförande
Förberedelse innan vi kommer till klassen
Titta på filmen Cirkus Imago - en chans på miljonen. Diskutera filmen utifrån filmhandledningen,
bilaga 2. Bestäm er för ett tema att utgå ifrån när ni skapar filmerna och spelen. I
filmhandledningen finns tips på teman från filmen.
Visa vårt exempelprojekt, https://goo.gl/MpmrvF. Förklara vad resultatet av workshopen kommer
att bli, dvs en kort animerad film och ett spel utifrån en färdig mall. De kommer alltså inte att hinna
göra en långfilm och ett långt och stort spel med flera nivåer.
Dela in klassen i grupper, ca 3 elever i varje, max 4 grupper per halvklass.

Tillfälle 1 - kickoff
Animations- och spelpedagogen på plats i klassrummet. Helklass, halvdag. Vi presenterar och
förklarar projektet. Eleverna gör sina manus, storyboards samt skapar allt material som ska vara
med i filmen och spelet.
Material som behövs till detta tillfälle: Färgat styvt papper i olika färger i storlekarna A4 och A3,
häftmassa samt saxar och svarta tuschpennor ca en per elev.
Teknik som behövs till detta tillfälle: 4 iPads med appen Stop Motion Studio installerade,
iPadhållare och stativ. Projektor/smartboard med högtalare.
1. Manus och storyboard
Eleverna samarbetar i sina grupper. Varje grupp hittar på en kortare berättelse till sin film. Filmens
berättelse slutar där spelet tar vid. Som inspiration för berättelsen kan man använda Cirkus Imagos
karaktärer och t.ex. tema vänskap. Eller hitta på sina helt egna figurer på det tema man bestämt.
Tips är att hålla nere antalet figurer och miljöer, så inte arbetet blir för stort. Lagom kan är max 4
karaktärer och 2-3 miljöer.
Spelet är uppbyggt så att man samlar/fångar något. Filmens berättelse ska sluta med ett problem
som ska lösas i spelet genom att något ska fångas.
Ex på berättelser som löper från filmen in i spelet:
Ex1, Morgan fyller år. För att visa hur mycket de tycker om honom har Anna och Dag förberett ett
kalas och bakat bullar. Men en apa har tagit alla kanelbullarna och sitter på cirkustältets tak och
kastar ner dem. Hur ska det gå? Morgan är ledsen.
Här tar spelet vid. I spelet styr man karaktären Anna, som har en korg i famnen. Uppgiften är att
fånga bullar, som kommer nedtrillandes. När uppgiften är klarad har man vunnit spelet. Morgan blir
glad.
(Detta är manuset till vårt exempel som finns att titta på här: https://goo.gl/MpmrvF )
Ex 2, Dag och Anna försöker öva på ett cirkustrick, men de misslyckas hela tiden. Båda skyller på
varann. De blir ovänner. En ond trollkarl kommer och fråga Anna vad hon önskar sig. -Jag vill att
Dag ska försvinna! Trollkarlen trollar bort Dag. Anna ångrar sig. Hur ska hon få tillbaka Dag? Haha, säger trollkarlen, du måste fånga gröna, magiska kaniner i min hatt!
Här tar spelet vid. I spelet styr man karaktären Anna, som har en hatt i famnen. Kaniner faller ner.
När uppgiften är klarad har man vunnit spelet. Dag trollas fram.
Ex 3, Direktören tycker cirkusen behöver några nya trick. Dag, Anna och Morgan övar att gå på
lina. De hjälps åt och tillslut är de duktiga. Men när det är dags för föreställning har tigern ätit upp
deras ballerinakjolar. Hur ska de nu kunna uppträda?
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Här tar spelet vid. I spelet styr man karaktären cirkusdirektören. Det faller ner kläder,
cirkusdirektören ska fånga ballerinakjolar. När han klarat det har man klarat spelet.
När gruppen är överens om sin berättelse, gör de en storyboard. De ritar upp berättelsen och
skriver bredvid bilderna vad som ska hända i filmen.
När man gör storyboard behöver man inte
rita så noga. Streckgubbar och skissade
bakgrunder räcker gott. Det viktiga är att få
med filmens olika beståndsdelar, figurer,
bakgrunder och rekvisita.
Ett bra sätt att komma igång med sin
storyboard är att fråga sig vad som syns i
bild när filmen börjar - vem är i bild och var
befinner de sig? Sen ritar man det och
skriver bredvid bilden vad som händer.
Sen tänker man på vad som syns efter det
och ritar det, etc. Det är viktigt att skriva
bredvid bilderna vad som händer.
Det är inte säkert att alla i gruppen minns
vad som bestämdes när det väl är dags för
animationen. Då är storyboarden med både
bild och text en bra hjälp.
Det är också stor hjälp om man skriver ner
alla repliker, dvs det som karaktärerna ska
säga.
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2. Figurer och bakgrunder
När storyboarden är färdig är det dags
att skapa filmens karaktärer och
bakgrunder. Man tittar på sin
storyboard och ser vilka bakgrunder,
karaktärer och rekvisita man behöver.
Dessa ritar man och klipper ut i färgat
styvt papper. Runt karaktärerna och
rekvisitan gör man en svart kontur med
tusch. Då framträder dessa bättre i bild.
Figurerna är lagom att göra ca 10-15
cm stora. De görs i olika delar, som
man sätter ihop med häftmassa, se
bild. Då kan de röra sig. Ett tips är att
inte rita munnen på ansiktet utan istället
klippa ut olika munnar i papper. Då kan
man byta dessa när figuren ska prata,
och figuren kan lätt byta ansiktsuttryck.
Figurbeskrivningen finns i skala 1:1 i
bilaga 1.
Bakgrunden är lagom om den är i A3
format. Låt fantasin flöda, himlen
behöver inte alltid vara blå och gräset
grönt. Himlen är ju faktiskt inte alltid blå
i verkligheten heller.
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3. Fota av bakgrunder och figurer till spelet
Figurerna och bakgrunden kommer att användas både i spelet och filmen. Lägg på vitt papper
(eller annan färg som är i kontrast till hur karaktären ser ut) och fotografera med iPad. Eventuellt i
flera olika poser/varianter. Fotografera motiven ett i taget och låt dem fylla ut bilden så mycket som
möjligt. Se till att fota dem på ett ljust ställe så att inte motivet blir för mörkt. Bilderna till spelet
laddas upp på överenskommet ställe.

De bilder som behövs är dessa:
Bakgrund
- var utspelar sig spelet? (i vårt exempel utanför tältet)
Karaktärer
- vem/vilka ska vara i början? (i vårt exempel Anna)
- vem ska fånga något? (i vårt exempel Anna)
- vem har tagit något? (i vårt exempel apan)
- vem/vilka ska avsluta spelet? (i vårt exempel Anna, Dag och Morgan)
Objekt
- vad är det som ska fångas? (i vårt exempel bullar)
- vad ska karaktären hålla som fångar objektet? (i vårt exempel en korg)
- andra objekt? (i vårt exempel en sol)
4. Eventuell komplettering
Skolans pedagog ansvarar för att de grupper som ej hunnit göra färdigt sitt material eller inte
hunnit fotografera de bilder som behövs till spelet, får tid till detta före tillfälle 2. Bilderna till spelet
laddas upp på överenskommet ställe.
5. Friläggning av bilder
Alla bilder utom bakgrundsbilden behöver friläggas, d.v.s. att bakgrunden runt figuren eller objektet
behöver tas bort så att det blir genomskinligt. Detta kan göras av eleverna i Scratch, men bäst
resultat blir det om spelpedagogen frilägger bilderna i Photoshop eller liknande program och lägger
upp dem på Google Drive i PNG-format.
Friläggningen i Scratch bildredigerare är begränsad och ger ofta väldigt taggiga kanter.
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Tillfälle 2 och 3
2 heldagar med halvklass. 2 klassrum plus ca 3 mindre grupprum eller liknande för ljudläggning
mellan ca 12.30 - 13.30. Halva klassen har animation dag 1 och spel dag 2, den andra halvan tvärt
om. Viktigt att en skolpedagog per halvklass är närvarande.
Material som behövs till dessa tillfällen:
De färdiga bakgrunderna och figurerna som ska användas i filmen. Färgat styvt papper i olika
färger i storlekarna A4 och A3 (för att ha möjlighet att komplettera sitt material), häftmassa samt
saxar och svarta tuschpennor ca en per elev. Vanliga ritpapper samt färg- eller tuschpennor för
extrauppgift.
Teknik som behövs till dessa tillfällen:
Animation: 4 st iPads med apparna Stop Motion Studio, iMovie och Garageband installerade, samt
1 gig ledigt utrymme. IPadhållare och stativ.
Spel: 4 datorer (PC, Mac eller Chromebooks) med internetuppkoppling och gärna mus.
Projektor/smartboard med högtalare. Vi använder verktyget Scratch som körs i webbläsaren med
insticksprogrammet Flash Player.
Tips för skolans pedagoger:
Alla grupper arbetar olika snabbt och vissa kommer bli klara tidigare och andra kommer behöva
hela dagen. I både animationsdelen och speldelen finns det extrauppgifter för de grupper som är
snabba. Men det kan vara bra att skolans pedagoger också kan ge elever uppgifter att göra när de
blir klara, ex fortsätta med något skolarbete, matteuppgifter eller läsning. Det kan ibland vara skönt
för eleverna att vila hjärnan från det intensiva grupparbetet.
Det praktiska animationsarbetet
Vi använder iPads som kameror. Dessa placeras på stativ och riktas så att kameran är ca 30- 50
cm ovanför bordet där bakgrunder och figurer animeras och filmar rakt ner. När hela filmen är
färdiganimerad importerar vi in den i appen iMovie och lägger ljudet.
Figurerna animeras genom att man tar en bild och sedan flyttar figurerna eller föremålen. När man
ska ta nästa bild gäller det att inga fingrar eller skuggor är med i bild, för då kommer det med på
filmen! Skulle det hända ändå är det faktiskt inte hela världen eftersom man i efterhand kan ta bort
bilder som blivit fel. Appen ställer vi in på att 8 bilder blir en sekunds färdig film. Här kan man se en
tutorial av appen Stop Motion Studio https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI.
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Man fortsätter att flytta och trycka om vartannat tills man är klar med animationen. Sedan trycker
man på play och bilderna man tagit upp spelas upp i en följd så det ser ut som att objekten rör sig
av sig själva eftersom vi inte ser när animatörerna flyttar på dem (detta är ju inte avfotograferat!).
Den färdiga animationen exporteras ut från animationsappen och sparas i ”bilder”.
För-och eftertexter och ljudläggning görs i appen iMovie.
Tips för en bra animation:
- följ storyboarden!
- Innan nånting rör sig, ta ca 20 bilder på bakgrunden. (Den färdiga filmen tonar in från svart och
vi vill inte missa något av själva animationen)
- När karaktärerna pratar, be om hjälp att flytta iPaden närmre bordet, så att det blir närbild på den
figur som pratar.
- Efter att man flyttat för närbild, flytta inte tillbaka förrän ni animerat 3 sekunder.
- Flytta lite åt gången, ca en halv till en cm åt gången brukar vara lagom. Här är det viktigt med
samarbete och koncentration.
- Tänk på att man turas om att flytta figurerna, ta bilder och hålla koll på storyboarden.
- Ett enkelt sätt för att få karaktärerna att se mer levande ut är att låta dem blinka. Lägg utklippta
ögonlock på ögonen, ta en eller två klick.
Timing
Något av det klurigaste när det gäller animation är att få ”timingen” rätt. Ofta går det lite för snabbt.
Tänk på att det tar många (8) klick för att få ihop bara en sekund.
- Ta ibland pauser, när inget rör sig. Tex om en figur går fram till en dörr och ska gå in, ta då minst
en sekunds paus (8 klick) innan dörren öppnas.
- När någon av karaktärerna pratar, använd en mobil eller tidtagningen i iPaden till att ta tid på hur
lång tid repliken tar att säga - kanske blir det tre sekunder. Räkna sedan efter hur många bilder
du måste ta för att skapa tre sekunder film. Här blir det en hel del matte. När en karaktär pratar,
kan de andra karaktärerna i filmen vara helt stilla och lyssna.
Klippning av filmen samt för-och eftertexter
Använd appen iMovie. Skapa nytt projekt, lägg till animationen i timelinen. Fota en svart eller
enfärgad stillbild. Lägg i början och slutet av animationen. På denna stillbild skrivs för-och eftertext.
Förtext = filmens titel, eftertext = en film av: förnamn på alla i gruppen. I detta moment kan man
också klippa bort något av filmen som blivit fel, eller byta plats på olika scener om man vill. Här
finns en tutorial av appen iMovie https://www.youtube.com/watch?v=JwrY-F0y5rs .
Ljudläggning
Fortsätt i iMovie. Spela först in rösterna. Lägg sedan på eventuella ljudeffekter. Sist eventuell
musik. Finns det tid är det roligt att göra egen musik i ex appen Garageband.
Extrauppgift 1
Grupperna arbetar olika snabbt och om det finns tid över när man är klar så ritar man en filmaffisch
till sin film. Denna uppgift är individuell och inte ett grupparbete. Det kan även vara bra att göra
denna uppgift någon gång mitt i animationsarbetet om elven känner att den behöver ta en paus
från det intensiva grupparbetet.
Extrauppgift 2
Är gruppen riktigt snabb kan de hinna göra egen musik i appen Garageband. Ett enkelt sätt att
göra egen musik utifrån förinspelade block (loopar) i olika genrer. Här är tutorial på appen
Garageband om hur man använder loopar https://www.youtube.com/watch?v=QJnfGjVEspU .
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Det praktiska arbetet med digitala spel
Varje grupp arbetar tillsammans vid en dator. Spelpedagogen ser till att gruppmedlemmarna
roterar så att alla får chans att arbeta, byte sker var 5:e minut. Grupperna arbetar utifrån ett färdigt
spel, en mall, där de byter ut element och förändrar så mycket de vill och hinner.
Spelpedagogen skapar ett användarkonto till varje grupp i förhand via ett lärarkonto i Scratch samt
en Scratch-studio där alla spel från workshopen samlas.
Steg för steg går spelpedagogen igenom vad som ska göras och ser till att alla grupper är med i
processen. I slutet av workshopen arbetar grupperna mer på fri hand med stöd av spelpedagogen.
Steg 1 - logga in och remixa spelet
1. Varje grupp samlas vid en dator.
2. Öppna en webbläsare, Google Chrome är att föredra.
3. Gå till scratch.mit.edu i webbläsaren.
4. Om språket inte är svenska, ändra språk till svenska längst ner på sidan.
5. Klicka på ”Logga in” uppe till höger i den övre blå listen.
6. Användarkonton till alla grupper har skapats av spelpedagogen och visas på storbild.
7. Klicka på den vita knappen ”Logga in” när användaruppgifterna är ifyllda.
8. En skärm visas som säger att du blivit inbjuden till er klass på Scratch av spelpedagogen.
Klicka på ”Kom igång”.
9. Ange vilket år ni är födda, kön och "Sweden” som land. Tryck tangent S & W snabbt för att
hoppa i listan. Klicka på ”Nästa steg”.
10. Klicka på ”Gå till klasser”
11. Du är nu inloggad och kan spara dina projekt.
12. Klicka på klass-studion som syns längre ner på klass-sidan.
13. Klicka på spelet ”Cirkus - Samla bullar”
14. Klicka på ”Se inuti” uppe i högra hörnet
15. Klicka på ”Remix” uppe i högra hörnet.
Nu har ni en egen version av spelet som ni kan ändra fritt.

Steg 2 - byt ut innehåll
Först fokuserar vi på innehållet, hur spelet ser ut och hur det låter.
Steg för steg går vi igenom och byter ut bakgrund, spelkaraktärer och objekt till de bilder som
grupperna har skapat.
Bilderna laddas ner till datorn från gruppens Google Drive katalog och importeras till Scratch.
Eleverna ändrar texterna i spelet och får även möjlighet att spela in eget ljud och byta ut musiken.
Steg 3 - spelets funktioner
När spelen ser ut och låter ungefär så som vi vill så går vi igenom hur vi kan ändra funktioner i
spelet.
Man kan t ex ändra:
- antalet fallande objekt (ex bullar)
- hur ofta det kommer nya fallande objekt (ex bullar)
- hur fort de fallande objekten (ex bullar) åker ner
- hur fort spelkaraktären rör sig
- antalet missar innan spelet tar slut
Eleverna kan igenom de olika visuella objekten (sprajtar) och titta på hur kodblocken som styr
spelet (skripten) är uppbyggda. Kodblocken har kommentarer som förklarar vad de gör. Det är en
lärorik utmaning för eleverna att försöka lista ut var man ändrar det de vill ändra.
Ofta uppstår problem, det fungerar inte riktigt så som eleverna tänkt. Det är bara bra och en viktig
pedagogisk del av arbetet med spel. Då får gruppen tillsammans försöka hitta en annan lösning
som fungerar bättre. Spelet gör bara det som vi säger åt det att göra genom skripten. Det händer
ofta att man hittar bättre lösningar eller får nya idéer när man jobbar tillsammans med sitt spel.
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Steg 4 - dela spelet
När gruppen är färdig delar vi spelet på internet, ger det ett namn, skriver vem som har gjort det
och lägger till det i klassens studio, så att det kan spelas av andra och visas för kompisar och släkt.
Koda är kul, men kräver tid och tålamod. Håll det enkelt och se till att allt fungerar innan vi börjar
lägga till eller testa nya grejer.
För mer information om spel och hur programmet Scratch fungerar se bilaga 4, ”Skapa och berätta
med digitala spel”.

Extrauppgifter
Blir gruppen färdig och det fortfarande finns tid kvar är extrauppgiften att testa och utforska. Lägg
till animation, musik, funktion eller annat som de vill prova på och som kan förhöja spelets funktion
och uttryck.
Gruppen kan också skapa ett omslag till sitt spel genom att teckna och måla.
Det finns också bra övningar på svenska hos Kodboken eller Internetstiftelsens videoserie Kom
igång med Scratch på YouTube.
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Tillfälle 4 - film- och spelvisning
Ca 1,5 tim. Helklass, ett klassrum. Redovisning och utvärdering. Detta tillfälle kan skolans
pedagoger välja att göra själva utan mediepedagogerna. För en mer utförlig beskrivning av tillfälle
4, se bilaga 3.
Teknik som behövs till detta tillfälle:
En projektor/smartboard samt högtalare kopplas till datorn för att visa materialet för alla.
En dator med webbläsare samt flash installerat krävs för att visa materialet.
För att veta om Flash och Scratch fungerar kan ni gå till scratch.mit.edu i en webbläsare och klicka
på ”skapa”. Om det inte fungerar så bör det komma instruktioner upp om hur ni installerar Flash.
Verifiera att detta fungerar innan avslutningen.
Datorn behöver vara ansluten till internet för att
kunna visa materialet.
Varje grupp går fram och presenterar sin film och
sitt spel. Lotta ut vem i gruppen som spelar spelet
framför klassen.
Först visas filmen (kör gärna fullskärm genom att
klicka på pilarna i nedre högerhörnet).
Sedan spelar en i gruppen spelet i 1
minut. För att få upp det i fullskärm klicka på länken
under spelet och klicka sedan på den lilla rutan
högst upp till vänster i den övre listen av spelet.

Visa i fullskärm

Ta tiden. Det är ingen tävling!

Beräknad tid ca 5 - 8 minuter / grupp.
Innan gruppen går tillbaka till sina platser får de svar
på några av följande frågor:
- Är ni nöjda? Med filmen? Spelet?
- Vad var svårt?
- Vad var roligt?
- Tycker ni att er berättelse kommit fram?
- Tycker ni att det hänger ihop mellan film och spel?
- Blev det som ni tänkt er?
- Var det lätt att förstå vad ni skulle göra?
- Hur mycket var med i storyboarden och hur mycket löste ni på plats?
- Om ni skulle göra en ny film och nytt spel, vad hade ni gjort annorlunda?
- Hur var det att samarbeta i gruppen?
Resten av klassen uppmuntras att ställa frågor till gruppen.
Tips till skolans pedagoger:
Skolans pedagoger kommer i förväg att få länkar till elevernas färdiga filmer och spel så de själva
kan titta igenom resultaten innan tillfälle 4. För att eleverna ska känna att det de lärt sig har ett
värde är det viktigt att skolans pedagoger aktivt deltar i utvärderingen.
Filmerna och spelen kan delas på ex klassida eller visas upp på föräldramöte eller liknande.

18

Bilaga 1 - Figurbeskrivning
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CIRKUS IMAGO
EN CHANS PÅ MILJONEN

en färgstark och lekfull film där humor, magi och spänning varvas
med stora frågor om vänskap, kärlek och gemenskap.
En filmhandledning från MINT i samband med Skapande skola
projekt tillsammans med Kulladalsskolan hösten 2016.

HANDLINGEN: Det är festival i staden. Gycklare, eldslukare och jonglörer trängs med
publiken som jublar. Men alla har det inte lika roligt, Dag är på flykt från den grymme
cirkusdirektören Machiavelli. Med hjälp av sina nyfunna vänner Anna och Morgan lyckas
han fly till Cirkus Imago. Men Machiavelli tänker inte ge upp jakten så enkelt…
”Cirkus Imago - En chans på miljonen” är ett äventyr där våra vänner på Cirkus Imago
med list och samarbete löser spännande och ibland lite läskiga situationer.
KONCEPT: I Cirkus Imago möts sagan och verkligheten. En förtrollad värld där alla är
välkomna och där mångfald berikar och ger kraft. Cirkus Imago är dråplig och drastisk i
sin utformning med mycket stora känslor, humor och värme. Akrobatik, magi och häftiga
cirkusnummer som varvas med stora frågor.
KARAKTÄRERNA : Dag, Morgan, Anna och Direktörn möts i Cirkus Imago. De gillar
varandra, bråkar med varandra, är avundsjuka på varandra och busar med varandra. De
utvecklas tillsammans. Det handlar om att visa respekt för varandra. Oavsett vem man är
och vad man tycker så hittar man sin plats i Cirkus Imagovärlden. Alla kan vara med och
tillsammans blir många idéer och tankar rikare. Imagofamiljens karaktärer ger referenser
att ta med sig när ridån har gått ner.

VEM ÄR VEM I CIRKUS IMAGO
Vem är du i Cirkus Imago? Vem skulle du vilja vara?
ANNA ”The Innovator”

är cirkusprinsessan, med skinn på näsan. Ärlig och
generös med ett hett temperament. Hon brinner för
rättvisa men busar gärna. Hon vill utveckla cirkusen
och utmana med sina nummer. Färdigheter:
Luftakrobatik, Kinesisk påle

DIREKTÖREN ”The Traditional"

tror på traditionen och följer den extremt noga.
Ibland tvivlar han på sin förmåga och känner sig
tyngd av traditionen. Men han är envis och ger
aldrig upp. Färdigheter: Trolleri

DAG ”The Good guy”

är godtrogen och menar alltid väl. Han är lite
småkorkad men har världens största hjärta. Hans
yrkesskicklighet leder honom alltid upp på scenen
där han är en självklar stjärna.
Skills: Akrobatik, Parkour

MORGAN ”The Wannabe”

är en klantig, klumpig men godhjärtad lycksökare.
Hans dröm är att stå inför publik och i den kampen
är alla medel tillåtna. Han är en obotlig optimist och
skakar av sig alla motgångar och går vidare.
Skills: Slapstick

MACHIAVELLI ”The Bad Guy”

är en demonisk och slug direktör på den
konkurrerande cirkusen Obstinat. Han styr sin
cirkus med järnhand och klarar inte av när någon
säger emot. Han saboterar för Cirkus Imago.

VÄNSKAP: i Imagofamiljen gillar man varandra, man bråkar med varandra, är
avundsjuka på varandra, leker och busar med varandra. Man utvecklas
tillsammans.
Dag och Morgan är väldigt olika men är också bästisar.
Varför tror du de är det?
I slutet av filmen skapar Cirkus Imagogänget ett nummer tillsammans där alla
fyra bidrar med det de är bäst på.
Vilka saker är lättare att göra när man är fler än en?
Morgan vill verkligen bli cirkusartist och ljuger för att nå sin dröm.
Är det okej att ljuga?
Kan man vara snäll och dum samtidigt?
DRÖMMAR : Cirkus Imago handlar om att respektera varandra och tro på sina
drömmar. Dina vingar bär, din fantasi är bra bränsle, det omöjliga kan bli möjligt.
Anna drömmer om att förnya Cirkus Imago och hitta nya nummer.
Dag drömmer om att bli världens bästa cirkusartist.
Direktörn drömmer om publiksuccé.
Morgan drömmer om att stå på scen för det har han aldrig vågat eller gjort.
Har du egna drömmar?
Kan din dröm vara något som någon annan kan vara med på?
Kan ni berika varandra…
LEK: Lek är viktigt för barns psykiska och fysiska hälsa och en viktig del av livet
som främjar påhittighet och kreativitet. Cirkus Imagogänget testar många av sina
förmågor genom att leka tillsammans. Cirkus Imago bygger mycket på
samarbeten kring lek men också att närma sig nya saker t ex när Anna, Morgan
och Dag övar på cirkusnummer.
Att prata med barnen om hur lekar blir till.
Låt barnen skriva ner tips på nya cirkusnummer som de sen kan visa för
varandra, animera eller ta med in i de digitala spelen.
PRODUKTIONSINFORMATION:
Manus och regi: Morgan Alling
Producent: Helene Mohlin, Leif Mohlin, Morgan Alling
I rollerna: Morgan Alling, Anna Lagerkvist, Dag Andersson, Harald Leander,
Lindy Larsson
Längd: 45 min
Produktionsbolag: MINT ab, www.mint-ab.se
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Introduktion
Vad är ett spel?

Ett spel består oftast av ett visst antal regler. Det finns oftast ett mål med spelet, en utmaning som
ska uppnås och som avgör när du har klarat det. Det kan också finnas olika hinder som gör det
svårare att nå målet.
Ett spel kan även t ex innehålla olika uppdrag, tidsbegränsningar, svårighetsgrader eller topplistor.
Detta stämmer in på de flesta typer av spel.
Sport som t ex fotboll.
Brädspel som t ex Monopol.
Kortspel som t ex svälta räv.
Digitala spel som t ex Candy Crush Saga.
Övning
Vilka regler består dessa eller dina andra favoritspel av?
Det kan vara intressant att fundera på och diskutera.
Att analysera vilka regler olika spel innehåller är ett bra sätt att förstå dem och lära sig hur ett
spel är uppbyggt. Läs mer om spelanalys på sidan 16.
Som spelskapare är det ni som bestämmer reglerna!
På engelska används samma ord för att spela och leka, play.

Digitala spel

Med digitala spel kan du kombinera flera av de tidigare konstarterna så som berättande, film,
animation, bild, ljud och musik med interaktivitet och spelmekanik, vilket ger helt fantastiska
möjligheter att berätta en historia, förmedla en känsla och underhålla.
Idag finns det väldigt många olika typer och genres av digitala spel med många olika
användningsområden. Spel har oftast målet att underhålla, men det finns många som har andra
syften, t ex att göra reklam för något, lära oss något eller belysa ett problem.

Hur gör man digitala spel?

Idag är det lättare att göra egna spel än vad det tidigare har varit, men det är också mycket svårare
att nå ut med dem eftersom det finns så väldigt många och spelet riskerar att försvinna i mängden.
Det finns flera digitala verktyg som gör det enklare att bygga spel, både som hobby och
professionellt. En del verktyg förenklar kodningen så att du inte behöver kunna programmera
allting. Det finns också många andra som använder verktygen som kan hjälpa dig via internet.
Demokratiseringen av att göra spel påminner om det som film har gått igenom. Alla kan idag filma
högupplöst med sina smarta telefoner, vilket är fantastiskt, men det betyder inte att de har
kunskapen som krävs för att göra en intressant film. Det ger otroliga möjligheter att uttrycka sig,
men det kan krävas djupare kunskaper i att berätta en spännande historia, ljussätta, klippa,
ljudlägga etc. för att kunna jobba med det.
Att jobba med att skapa digitala spel professionellt är liksom filmskapande och andra hantverk
väldigt tidskrävande. Det tar lång tid och kostar mycket pengar att utveckla spel.
Du kan göra allting själv som spelutvecklare till ett mindre spel men normalt så är det ett
grupparbete där många med olika specialistkunskaper jobbar ihop.
De största TV-spelen skapas idag av flera hundratals människor under flera år och kan kosta mer
än de dyraste filmerna att producera.
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Vanliga begrepp inom digitala spel och denna workshop

De flesta ord och facktermer inom spelutveckling är på engelska. Ofta finns en svensk översättning
som vi försöker använda i denna workshop.
Här nedan är några vanliga begrepp inom spelutveckling och några som vi använder i denna
workshop, både på svenska och engelska med en kort beskrivning.
Svenska

Engelska

Beskrivning

Innehåll

Content

Allt innehåll i spelet så som grafik, design & ljud.

Interaktivt bildmanus

Interactive
storyboard

Bilder och text som beskriver en scen, berättelse eller ett
skeende. Hjälper alla inblandade att ha en gemensam bild
av vad som ska skapas och visualiserar vilka komponenter
som behövs för att skapa innehållet.

Spelutvecklare

Game developer Någon som jobbar med att skapa spel.

Mjukvara

Software

Programkod som körs digitalt, t ex operativsystem,
ordbehandlare, webbläsare eller spel.

Hårdvara

Hardware

Fysiska produkter som kör, hanterar eller styr mjukvara. T
ex spelkonsoler, datorer samt deras tillbehör och
komponenter så som handkontroller, tangentbord och
bildskärmar.

Plattform

Platform

Hårdvara för digitala spel. T ex PlayStation 4, PC, iPad eller
Oculus Rift.

Interaktivitet

Interactivity

Samspel mellan spel och spelare. Händelser som spelaren
skapar som t ex att peka på en pekskärm, klicka med musen
eller trycka ner en tangent som spelet sedan kan reagera på.

Spelmekanik

Game
mechanics

En uppsättning regler som resulterar i en spelupplevelse.
Ett spel innehåller ofta flera olika spelmekaniker.

Kärnmekanik

Core mechanics

De viktigast spelmekanikerna som spelet bygger på.

Spelutvecklingsverktyg Game
Development
tool

Ett verktyg som används för att skapa spel. T ex Scratch
som vi använder här, Unity, Defold, Unreal. Det finns en
mängd olika verktyg.

Bugg

Bug

Ett fel i koden som gör att spelet inte beter sig så som det
var tänkt.

Animation

Animation

En serie bilder eller rörelse som skapar en illusion av att
något är levande och rör sig.

Ljudeffekt

Sound effect

Ett ljud som är kopplat till en händelse i spelet.

Pixel

Pixel

Den minsta beståndsdelen i digital grafik.

Upplösning

Resolution

Hur många pixlar som visas i bredd och höjd. En bild eller
film har en viss upplösning. En bildskärm kan visa en viss
upplösning.

2D-grafik

2D graphics

Grafik som är uppbyggd av pixlar utan information om
djup. Kan skapas med valfri teknik.

3D-grafik

3D graphics

Grafik med 3 dimensioner som skapas i 3D-program.
Innehåller information om djup i bilden och kan användas i
realtidsmotorer för att skapa realtidsgrafik eller förrenderas
till pixelgrafik.

Pixelgrafik

Pixel graphics

En digital bild som kan vara t ex handritad, fotograferad
eller förrenderad ifrån ett 3D-program, har en bestämd
upplösning och kan inte förstoras utan att bli taggig.
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Vektorgrafik

Vector graphics

En digital bild som är uppbyggd av punkter med små
handtag som matematiskt beskriver bilden, har ingen
bestämd upplösning och kan förstoras utan att bli taggig.

Grafiskt
användargränssnitt

GUI (Graphical
User Interface)

Grafik i form av t ex text & knappar som syns på skärmen
för att ge information och möjlighet att navigera i spelet.

Användbarhet
(Användarupplevelse)

UX (User
experience)

Hur spelaren upplever ett spel, t ex om spelaren förstår vad
hen ska göra härnäst.

Realtidsgrafik

Real time
graphics

3D-grafik som beräknas till pixelgrafik samtidigt som den
visas på en bildskärm.

Förrenderad grafik

Pre-rendered
graphics

3D-grafik som är beräknad till pixelgrafik i förväg,
beräkningen sker alltså inte i realtid.

Berättarröst

Voice over

En röst som gestaltar en karaktär eller driver berättelsen
framåt.

Protagonist

Protagonist

Huvudkaraktären i spelet eller berättelsen.

Antagonist

Antagonist

Motståndaren / fienden i spelet eller berättelsen.

Sidokaraktär

NPC (Non
player
character)

Karaktär som är med i spelet men som spelaren inte
kontrollerar.

Textur

Texture

Pixelgrafik som placeras på en yta i 3D.

Bana / nivå

Levels

En bana eller en nivå i ett spel. Många spel är uppbyggda av
ett flertal banor.

Progression

Progression

Framsteg som spelaren gör i spelet. Ofta låser spelaren upp
en ny bana eller liknande när hen har klarat en viss uppgift.

Topplista

Hi-score

Ett sätt att mäta sig mot andra i hur bra spelaren presterar i
spelet.

Användargenererat
innehåll

User generated
content

Innehåll som spelarna skapar själva och delar med
varandra.
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Vad krävs för att göra digitala spel?

Ett spel är väldigt enkelt uttryckt uppbyggt av
innehåll och kod.
Innehåll
Innehållet i ett digitalt spel består framförallt av
grafik, design och ljud.
Grafik
Grafiken i ett digitalt spel är allt det som syns på
skärmen, t ex karaktärer, miljöer, objekt, filmer eller
mellansekvenser, animationer och
användargränssnitt.
Grafiken kan vara skapad på väldigt många olika
sätt, 2D eller 3D, förrenderad eller realtidsrenderad.
I denna workshop använder vi oss av 2D-grafik som
kan vara uppbyggd av pixelgrafik eller vektorgrafik.
Design
Speldesign är att definiera regler, spelmekanik och interaktivitet. Hur spelaren interagerar med
spelet och vad som ska hända vid olika händelser.
Många digitala spel innehåller olika banor, nivåer eller svårighetsgrader som behöver byggas. Ett
spel blir t ex svårare och svårare eller nya banor öppnas efter hand med ny spelmekanik.
Ofta har speldesignern speciella verktyg för att designa banor och nivåer.
Ljud
Allt det du hör i spelet, t ex ljudeffekter, bakgrundsljud, musik, berättarröst och dialog. Ljud och
musik i spel kan vara dynamisk och interaktiv, den kan förändras beroende på vad spelaren gör.
Kod
Kod skrivs i olika programmeringsspråk och beskriver för hårdvaran (maskinen, t ex smarttelefonen eller tv-spelet) hur den ska agera på en viss händelse. I ett digitalt spel är det vi som
måste definiera reglerna och berätta för maskinen hur vi vill att den ska agera baserat på
speldesignen.
Vi kan jämföra kodning med vad hjärnan gör för människan. Hjärnan håller reda på en massa
regler och säger t ex till benen att röra sig när vi ska gå och att reagera på olika händelse.
Roller och ansvarsområden
För att skapa ett digitalt spel behövs det någon eller några som ansvarar för en eller flera av dessa
titlar och ansvarsområden:
Speldesigner: Spelidé, speldesign, nivådesign. Skapa regler.
Manusförfattare: Berättelse, dialog, text.
Grafiker: Grafik i 2D och 3D. Animation i 2D och 3D.
Programmerare: Kod/programmering.
Ljuddesigner: Ljudeffekter, musik, inspelning av dialog med skådespelare.
Producent: Projektledare som planerar arbetet, ser till att alla jobbar mot samma mål och att
gruppen fungerar så bra som möjligt.
I större spelproduktioner krävs det väldigt många personer med specialistkunskaper inom sitt
område och många ledare som ser till att alla jobbar mot samma mål och hela tiden vet vad de ska
göra.
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Hur kan en historia berättas i digitala spel?

Det finns många olika sätt att berätta en historia i digitala spel. Ett spel bör vara roligt att spela och
det är balansen mellan berättande och spelmekanik som ofta är den största utmaningen i
speldesignen. I många spel finns det mellansekvenser, korta filmer som berättar de viktigaste
delarna av historien men många strävar efter ett mer subtilt historieberättande där spelaren själv
får utforska berättelsen.
Nedan är några exempel på prisbelönade spel som anses berätta en historia på ett nytt sätt,
förmedla en känsla eller ta upp känsliga ämnen. De är alla på engelska.
Papers, Please
En dystopisk thriller som tar upp ett laddat ämne där du spelar en gränspolis som måste göra
svåra moraliska val och bestämma vilka som ska släppas in i landet.
That Dragon, Cancer
Ett spel som tar upp 4-åriga Joels kamp mot cancer i ett poetiskt och fantasifullt spel som
utforskar tro, hopp och kärlek.
Gone Home
Ett spel där du själv utforskar berättelsen och hittar pusselbitar om den försvunna familjen. Du
har varit borta ett år och kommer hem till ett tomt hus. Var är alla?
DEVICE 6
En surrealistisk thriller som använder text som en viktig komponent i spelmekaniken och
berättar historien på ett nyskapande sätt.
Heavy Rain 15+
Ett interaktivt drama med som släpptes till PlayStation 3 2010 där olika val spelaren gör
påverkar handlingen. Spelaren spelar olika karaktärer genom spelet för att lösa ett mordfall.
Monument Valley
Ett vackert äventyr med grafiska illusioner som en del av spelmekaniken. Spelet har en subtil
berättelse som inte ger alla svar utan är öppen för tolkningar.
Unravel
Ett vackert spel med svensk natur och en berättelse fylld av känslor och kärlek. Det kretsar kring
en liten figur som heter Yarny som samlar ihop en gammal dams förlorade minnen, historien
berättas utan dialog.

Skapa & berätta med digitala spel

!7

Version 2.5 2018-09-13

Introduktion av verktyget Scratch
Grundläggande om verktyget

Scratch är ett gratis verktyg för att skapa interaktiva berättelser, enkla spel, animationer och lära
sig grunderna inom programmering. Användarna skapar direkt i webbläsaren och kan dela sina
verk med varandra. Användarna kan även gilla och kommentera varandras verk.
Det är möjligt att kopiera varandras kod och innehåll för att fritt förändra och förbättra resultatet.
Det kallas att remixa.
Scratch är utvecklat av the Lifelong Kindergarten Group vid MIT (Massachusetts Institute of
Technology) Media Lab.
Scratch och allt innehåll är skapat under Creative Commons Attribution-ShareAlike licens.
De flesta delarna av Scratch är översatt till svenska.
Scratch kan köras i de flesta moderna webbläsare, men kräver insticksprogrammet Flash Player
vilket gör att det i dagsläget inte fungerar på mobila enheter och läsplattor.
Version 3 kommer att lösa detta problem när det släppas tidigt 2019. Det ser lite
annorlunda ut, men funktionaliteten är ungefär den samma.
Det finns en förenklad variant för läsplattor och en yngre målgrupp som heter ScratchJr.
Som inspiration för vad ni kan göra i verktyget Scratch kan ni utforska vad andra har skapat i
Scratch här och titta på våra exempelspel i vår Scratch-studio här.
På nästa sida finns en översikt över gränssnittet i Scratch med vägledning till de viktigaste
begreppen och funktionerna.
Här nedan är en förklaring av några av begreppen som används i Scratch.
Scen

Det som syns på skärmen, kan liknas vid en teaterscen.
Scenen är 480 pixlar/steg bred och 360 pixlar/steg hög.

Bakgrund

Det som syns längst bak på scenen, kan liknas vid en kuliss på scenen.

Sprajt

Något som syns på scenen, kan liknas vid skådespelare eller rekvisita på scenen som
spelskaparen kan regissera.

Klädsel

En klädsel är en av bilderna i en sekvens av bilder som är kopplade till en sprajt. De kan
bytas över tid för att skapa en animation eller förändring av sprajten. Kan liknas vid ett
kostymbyte av en skådespelare på scenen.

Händelse

En händelse som aktiverar något i spelet, t ex en knapp trycks in, något klickas på,
spelaren går i mål.

Skript

Ett skript är kopplat till en sprajt på scenen och består av ett antal kod-block. Kan liknas
vid regissörens instruktioner till skådespelaren.

Kod-block

Kod-blocken är beståndsdelarna som tillsammans utgör ett skript. De är som
pusselbitar som passar ihop på olika sätt och bestämmer hur sprajten ska agera på olika
händelser. De skapar tillsammans interaktivitet och spelmekanik.

Remixa

Att använda någon annans Scratch-projekt som utgångspunkt för sitt eget projekt och
göra en ny variant av det.

Ryggsäck

Uppfällbar flik i nederkant av användargränssnittet där du kan spara kod-block som du
vill använda på flera ställen.

Steg

Steg används i kod-block som en enhet istället för pixlar för att beskriva bland annat
rörelse och avstånd.

x&y

x representerar en position i horisontell riktning.
y representerar en position i vertikal riktning.
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Innehåll och mediahantering i Scratch

I Scratch delas innehållet in i bakgrund, sprajt, klädslar och ljud.
Se beskrivning av begreppen tidigare under rubriken Grundläggande om verktyget.
Scratch innehållsbibliotek
I Scratch finns det en hel del innehåll som kan användas. Titta
gärna i biblioteken för sprajtar, bakgrunder och ljud.
Klicka på Skapa uppe till vänster i menyn.
För att se sprajtbiblioteket, klicka på symbolen för ”Välj
sprajt från biblioteket”.
För att se bakgrundsbiblioteket, klicka på symbolen för ”Välj
bakgrund från biblioteket” nere till vänster.
För att se ljudbiblioteket, klicka på fliken ljud och klicka på
symbolen för ”Välj ljud från biblioteket”.

Grafikformat
Grafik i Scratch kan vara antingen i Bitmappsläge (pixelgrafik) eller
Vektorläge (vektorgrafik).
Bildredigeringsmodulen i Scratch stödjer båda formaten och det är
viktigt att tänka på vilken format ni vill använda när ni skapar grafik.
Fördelen med vektorgrafik är att den inte blir ”taggig” när grafiken
förstoras eller när spelet kör i fullskärm, vilket pixelgrafik blir.
Fotografier är i regel pixelgrafik medan grafiska former, illustrationer
och text lämpar sig bra för vektorgrafik.
Scratch stödjer import av filformaten jpg och png för pixelgrafik
och filformatet svg för vektorgrafik.

Bitmappsläge i bildredigeringsmodulen
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Importera grafik till en sprajt i Scratch
Klicka på symbolen för ”Ladda upp sprajt från fil”
Välj bilden du vill ladda upp och den blir en ny sprajt som kan bearbetas i Scratch.
Rita ny sprajt i Scratch
Klicka på symbolen för ”Rita ny sprajt”
I Bildredigeringsmodulen ritar du din grafik i vektorläge eller bitmappsläge.
Importera grafik till en bakgrund i Scratch
Klicka på symbolen för ”Ladda upp bakgrund från fil”
Välj bilden du vill ladda upp och den blir en ny bakgrund som kan
bearbetas i Scratch.
Rita ny bakgrund i Scratch
Klicka på symbolen för ”Rita ny bakgrund”
I Bildredigeringsmodulen ritar du din bakgrund i vektorläge eller
bitmappsläge.
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Skapa animation i Scratch
Animation kan skapas på olika sätt i Scratch.
Vi skiljer på dessa tre olika typer av animation som vi kan använda oss av i denna
workshop.
Bildrutsanimation innebär att flera bilder visas efter varandra för att det ska se
ut som att något rör sig. T ex en karaktär som vinkar med armen. Detta kallas
klädslar i Scratch.
I fliken Klädslar kan du skapa en ny klädsel genom att hämta från bibliotek, rita ny,
ladda upp eller från kamera precis som när du skapar en ny sprajt eller bakgrund.
Klädslar är alltså olika varianter av samma sprajt, så att sprajten kan byta skepnad
via kod-block från kategorin Utseende.

Rörelseanimation innebär att något rör sig över skärmen
under en viss tid. T ex en boll som sparkas iväg mot ett mål.
Rörelseanimation skapar vi i Scratch med hjälp av kod-block,
framförallt genom de som ligger i kategorin Rörelse.
Effektanimation innebär i Scratch en grafisk förändring
skapad av kod-block ifrån kategorin Utseende.
Det finns flera grafiska effekter i Scratch att utforska.
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Ljudformat
Scratch stödjer filformaten wav och mp3 för ljud.
Ljudfiler i Scratch är kopplade till en specifik sprajt som kan spela upp
den via kod-block i kategorin Ljud.
Det finns även möjlighet att skapa musik via kod-block och samplade
instrument i Scratch. Vi har inte möjlighet att gå igenom alla detaljer
här, det är något ni kan utforska om ni är intresserade.
Importera ljud i Scratch

Klicka på symbolen för ”Ladda upp ljud
från fil”.
Välj ljudet du vill ladda upp och det blir en
ny ljudfil som kan bearbetas i Scratch.

Skapa ljud i Scratch
Det går att spela in egna ljud i Scratch.
•
•
•
•
•
•

Koppla en mikrofon till datorn
Gå till ljudfliken
Klicka på symbolen för ”Spela in nytt ljud”
Ställ in mirofonvolymen till lämplig nivå
Spela in
Redigera

Det går att göra enklare redigering av ljudfilen direkt i Scratch. Det finns även några effekter som
enkelt kan användas.
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Skapa interaktivitet och spelmekanik med kod-block (förenklad visuell programmering)
Scratch är också ett programmeringsspråk som använder sig av kod-block vilka kan kombineras i
många kombinationer i olika skript för att skapa interaktivitet och spelmekanik.

Kod-blocken är arrangerade i kategorier och det går inte att beskriva alla funktioner i detalj här,
men Scratch har en bra hjälpfunktion som beskriver de olika blocken. Klicka på hjälpsymbolen och
sedan på det kod-block ni vill ha mer information om.
Här är en översikt över de olika kod-blocken och dess kategorier.

Variabler
En variabel kan spara ett
värde i form av t ex
numeriska tal eller
textsträngar.
Listor
En lista kan spara flera
värden som kan sorteras
på olika sätt.
När ni skapar variabler och
listor kan ni välja om de
ska vara synliga för alla
sprajtar (global) eller
enbart den sprajt som är
aktiv (lokal).
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Analys av spel

Att analysera olika spel är ett bra sätt att förstå dem och lära sig hur ett spel är uppbyggt.
Här är ett antal frågor som kan användas för att analysera ett spel och diskutera utifrån.
Vem och/eller vad handlar spelet om?
Var utspelar spelet sig?
Vad ska spelaren uppnå, finns det ett mål med spelet?
Vad kan spelaren göra?

Huvudkaraktär, tema
Miljö
Mål, uppdrag
Funktioner

På vilket sätt styr spelaren spelet?
Vilka tydliga regler innehåller spelet?
Vilken typ av spel är det?
Vilken känsla får ni av spelet?

Kontroll, interaktion
Regler
Speltyp, genre
Känsla, atmosfär

Vad händer som innebär hinder på vägen?
Hur ska spelaren komma runt hindret och lösa problemet?
Vad kan spelaren lära sig eller ta med sig från spelet?
Kan spelaren vinna eller förlora?

Problem
Lösning
Budskap
Vinsthändelse
Förlusthändelse

Vad är det som gör att spelaren vinner eller förlorar?
T ex ta sig i mål, få en viss poäng eller förlora alla sina liv.

Har spelaren flera försök, liv eller liknande?
Finns det andra karaktärer med?
Vilka saker finns med i spelet?
Vad är det som gör spelet roligt?

Liv
Sidokaraktärer
Objekt
Rolighetsfaktor

Vad är det som gör att spelaren vill spela igen?
Vem är spelet gjort för?

Återspelbarhet
Målgrupp
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Tips och länkar

Scratch och kodning
Scratch har en sektion för pedagoger. [https://scratch.mit.edu/educators/]
Scratch lärarkonto FAQ. [https://scratch.mit.edu/educators/faq]
Kodboken - en gratis tjänst från Kodcentrum, en ideell förening som helt gratis introducerar barn
och unga till programmering och digitalt skapande. Innehåller bra övningar.
Kodboken har även en bra lista med tips och länkar för att utforska vidare.
Internetstiftelsen i Sverige (iiS) har en hel del bra dokumentation och övningar.
Mycket är samlat på http://barnhack.se
T.ex. Kom igång med Scratch, Lärarhandledning för årskurs 1-6.
Playgrounds - Apple satsar på nytt lekfullt sätt att lära sig programmering på iPad.
[http://www.apple.com/swift/playgrounds]
Rebel & Bird har skrivit ett intressant blogginlägg här om att lära sitt barn att koda.
Spel där spelarna kan bygga eget innehåll
LittleBigPlanet - bygg egna banor och dela dem med ett stort community.
Minecraft- bygg egna världar och dela dem med ett stort community.
Verktyg för att göra egna spel (professionellt)
2D
Game Maker Studio
Defold
GameSalad
3D
Unity
Unreal
Utbildningar inom spelutveckling
www.spelutbildningar.se drivs av Dataspelsbranschen och ger en bra översikt över utbildningar,
inriktningar och roller inom spelindustrin.
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Om Film i Skåne

Om GameFlame

Film i Skåne AB är ett regionalt resurs- och
produktionscentrum för film vars uppdrag är
att främja filmverksamhet i Skåne samt att
öka tillväxten i Skåne genom
filmproduktion.
Film i Skåne AB ägs, tillsammans med
systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in
Skåne AB och Tourism in Skåne AB av
Business Region Skåne AB.

GameFlame skapar digital magi med fokus
på spel, digital media och grafisk design.
Oscar Wemmert är Kreativ Producent på
GameFlame. Han har 20 års erfarenhet från
produktion av spel och digital media och har
varit involverad i mer än 20 släppta spel för
olika plattformar som tillsammans har sålt
flera miljoner exemplar.
T ex LittleBigPlanet 3 till PlayStation 4,
LittleBigPlanet PS Vita samt en mängd
barnspel - Häst & Ponny, Bamse i Egypten
och många av Sveriges Televisions
julkalenderspel.

Film i Skåne Barn och Unga arbetar på olika
sätt för att barn och unga ska få möjlighet att
se, skapa och reflektera kring samt visa upp
sina egna rörliga bilder - oavsett var i Skåne
man är bosatt.
I detta arbete ingår information om skolbio
och eget skapande med rörlig bild som en
del av t ex Skapande skola, samt förmedling
av filmpedagoger för kompetensutveckling
och arbete ute i länet.
Film i Skåne driver också Ystad Studios Film
Camp, en pedagogisk studio i direkt
anslutning till filmproduktionsfaciliteterna i
Ystad Studios, där olika grupper kan boka in
sig för att under handledning av
professionella pedagoger göra film i
autentisk inspelningsmiljö.

www.gameflame.se

Om Mint

MINT är ett produktionsbolag som arbetar
med storytelling för barn och ungdom. Vi ser
berättelsen som en gemensam utgångspunkt
för våra produktioner, där både humor och
allvar får ta plats. MINT ligger bland annat
bakom SVT-serierna Cirkus
Imago och Drakhjärta, samt
långfilmerna Det borde finnas
regler och Hand i hand. MINT producerar
också Nordic Kids Media Festival, där
nordiska kreatörer och producenter möts för
att inspireras och utveckla mediautbudet för
barn och unga.

www.filmiskane.se

Vi som driver MINT har en stark
kombination av lång erfarenhet inom tv- och
filmproduktion, samt stor pedagogisk
kunskap och mångårig erfarenhet av barnoch ungdomskultur. Från idé till slutprodukt
utvecklar och skapar vi verk i samarbete med
skickliga kreatörer som delar MINTs
grundsyn; att ta barn och unga på allvar,
arbeta medvetet med mångfald och ta stort
ansvar då det gäller kvalité och innehåll.

Om Scratch

Scratch är utvecklat av the Lifelong
Kindergarten Group vid MIT (Massachusetts
Institute of Technology) Media Lab. Scratch
är skapat under Creative Commons
Attribution-ShareAlike licens.

http://www.mint-ab.se
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Interaktivt bildmanus - litet - Skapa och berätta med digitala spel
‣ Var är de? Hur ska bakgrunden se ut?
Interaktivt bildmanus
- litet
‣

Vem/vad ska spelaren styra?

‣

Vad ska spelaren fånga?

‣

Vad ska användas får att fånga det?

‣

Vem/vad ska presentera spelet i början och slutet?

‣

Vem har tagit något?

‣

Vad ska de säga?

Interaktivt bildmanus - stort - Skapa och berätta med digitala spel

Interaktivt bildmanus - stort

Scen nr:

‣

Var är de? Hur ska bakgrunden se ut?

‣

Vem/vad ska presentera spelet i början och slutet?

‣

Vem/vad ska spelaren styra?

‣

Vem har tagit något?

‣

Vad ska spelaren fånga?

‣

Vad ska de säga?

‣

Vad ska användas får att fånga det?

