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Valg av tema

Jeg har valgt tema animasjonsfilm. Jeg valgte dette temaet fordi det er et tema jeg har hatt
en interesse for lenge, men aldri egentlig prøvd det ordentlig. Jeg er inspirert av stilen fordi
det er så mange muligheter når du kan lage en egen verden med egne regler og stiler. Jeg
synes også at stilen man får av animasjonsfilmer er veldig spennende og kan bli veldig unike
og kreative. I min teoretiske oppgave skrev jeg om historiefortelling med hjelp av grafisk
identitet og brukte dette som støtte i mine valg i denne oppgaven.

Inspirasjon

Jeg ble veldig inspirert av et dikt jeg fant på tekstforslag.com og det var den jeg brukte som
inspirasjon til å lage historien min. Hovedbudskapet jeg tok med meg videre var: «...Kanskje
vi kan lære litt, av den gangen vi var små, at livet faktisk dreier seg om det som skjer her og
nå».

Lykken var en løpetur i regnet,
et smil fra en venn,
å lukte på en blåklokke,
å finne bamsen min igjen,

en god klem fra mamma,
å hilse på en katt,
å leke sisten i hagen,
å få trøst når jeg datt.

Livet var så enkelt,



og alt som eksisterte det var NÅ,
jeg levde kun i øyeblikket,
og alle detaljene jeg så.

Kanskje vi kan lære litt,
av den gangen vi var små,
at livet faktisk dreier seg
om det som skjer her og nå.

Skrevet av: Redaksjonen i tekstforslag.com

Form
Filmen skal være en 1 min stil, stum, stop motion film. I filmen er det to karakterer, en datter
og en mor. Det er tydelige likheter mellom moren og datteren, men som forskjell har datteren
stort og krøllete hår med masse liv i og moren har rett og livløst hår. Vi følger datteren mens
hun vise frem sine fine og livlige barnefantasier til moren. Til slutt går den voksne ned på
barnets nivå for å titte på hva hun titter på. Da popper det frem en liten krølle i det rette håret
til den voksne.

Tittel på filmen

Tittelen på filmen er “Krøller”. Dette er fordi krøllene i filmen forteller en historie. Tanken bak
er at krøllene er små barndomsfantasier. Det er disse fantasiene som datteren viser til
moren. Moren som nå har rett hår har glemt alle sine barnefantasier. Alle de digitale
animasjonene er ting som datteren viser. I siste scene sitter de sammen og titter på en
marihøne, men det skjer ikke noe. Det er fordi nå er det moren som ser det selv, og derfor
får hun også en liten barndomsfantasi-krølle i håret sitt.

Animasjonsprinsipper
I animasjon er det 12 animasjonsprinsipper. Disse er virkemidler eller ting å tenke på for å
skape en mer troverdig og spennende animasjon og forskjellige teknikker. Jeg leste meg opp
og lagde min egen oppsummering for å formulere det selv. Jeg har ikke jobbet med
animasjon tidligere, og ser på de 12 prinsippene innen animasjon som god ressurs når det
kommer til å skape gode og troverdige animasjoner.

De prinsippene som har vært relevante når jeg har jobbet har spesielt vært prinsipp 1, 3, 9,
10, 11 og 12.

Min tolkning av prinsippene:





Storyboard
Når jeg skulle lage Storyboard tenkte jeg det var en god mulighet til å designe filmen slik at
jeg kunne ha lette og troverdige animasjoner. Jeg prøvde å holde meg unna gå-sekvenser,
hopp eller dramatiske bevegelser for å ha et sluttresultat med mest mulig troverdighet fordi
det er vanskelige bevegelser å lage.

Dette er sånn storyboardet ser ut:

Problemer med storyboardet/historien

Storyboardet har en utradisjonell fortellerstil som ikke følger den tradisjonelle fortellerkurven.
Filmens form kan ligne på et dikt, uten noen større spenningskurve. Filmen har som
motivasjon å glede mottakeren, og vekke følelse av nysgjerrighet på livet.

Testing av Storyboard

Jeg ville teste Storyboardet for å se om budskapet i filmen kommer klart frem. En ting er hva
jeg som produsent av mediet selv tenker og oppfatter, noe annet er hva seerne ser og
oppfatter og ikke minst hvilke følelser de sitter igjen med etter å ha sett filmen. Jeg tenkte
over om det ikke var en klar melding i filmen. Om budskapet og handlingen henger sammen.



For å se om storyboardet var forståelig viste jeg det til forskjellige folk. Da prøvde jeg å
forklare så lite som mulig og ikke å gi mer informasjon enn akkurat det man ser i bildene. De
jeg viste storyboardet til var søsken, venner og folk i klassen jeg ikke hadde forklart
oppgaven til før. Det var viktig at disse var folk jeg ikke hadde forklart til tidligere og jeg kom
ikke med noen egne meninger. På den måten kunne de komme med egne tanker.  Dette er
en blanding av alder og mediekompetanse. Nesten alle reagerte på siste scenen slik jeg ville
og de fleste skjønte budskapet. Det jeg fikk ut av testen var at det er en film som man kan
tolke litt forskjellig, men sluttpoenget kommer frem, og jeg konkluderte med at testen gikk
bra. Derfor gikk jeg videre med storyboardet slik som det var.

Farger

I animasjonsfilmer er det en mulighet til å skape en unik verden, og det er viktig å være
bevisst på mulighetene som er der når man bruker animasjonsfilm som medium. En av
mulighetene er at jeg kan velge fargepalettet på en helt ny måte, som gjør at jeg kan velge
farger som jeg ønsker. Når jeg lagde storyboard tenke jeg på hvilke farger jeg brukte i
forhold til hva de fikk frem i scenen. Målet var at det ville være med på å skape spennende
og fine bilder å se på. Jeg skal bruke de forskjellige fargekombinasjonene i bildet under til å
hjelpe meg når jeg skal velge farger
Jeg brukte denne oversikten over hvordan farger jobber sammen fra innoform for å hjelpe
meg:



Beskrivelse av storyBoard

Oversiktsbilde. I dette bildet
skal det komme opp en
tittel. Mens det skjer skal
mor lukte på en blomst hun
har i hånda og datter plukke
opp en blomst fra bakken og
strekke ut armen for å vise
til mor.

Her får vi nærbilde av mor
sitt ansikt når datter viser
hva hun fant i blomsten til
mor.

Fargekode: Triadisk harmoni med: grønn, lilla og oransje.

Dette valgte jeg for å få frem både håret og blomstene i dette landskapet.

Oversiktsbilde. Mor og
datter sitter på et teppe
foran peisen og leker med
leker. Det er stille og alt
lyses opp av peisen som er i
midten av dem.

Nærbilde av fjesene til de to.
Det er tydelig at datter er
engasjert og skal fortelle
noe.

Datter holder opp leke
dragen sin så mor ser foran
flammene i bålet. Ut av
munnen til dragen kommer
det ekte flammer slik som i
peisen bak dem.

Fargekode: Analog harmoni. Rød, oransje og gul.

For å få frem den varme og koselige følelsen i rommet fra peisen.



Oversiktsbilde av mor og
datter som tar oppvasken.

Bilde ovenfra av hendene
deres som vasker
tallerkener med
oppvaskbørster. Kommen er
full av skum.

Datter bruker
oppvaskbørsten til å forme
en slange som blir levende i
oppvaskskummet.

Fargekode: Monokromatisk harmoni: hvite farger på alt utenom karakterene som har sine
egne farger.

Dette er fordi det er fargene til skummet og er vanlige farger på et kjøkken. Jeg gjorde også
dette for at ikke karakterene skulle forsvinne, som lett skjer når man har for mange farger.

Datter sitter og ser på en
marihøne. Hun stirrer intenst
på den og synes den er
veldig spennende.

Mor kommer ned til datter
og blir med på å se på
marihønen.

Det dukker opp en krølle i
luggen til Mor, mens Datter
ser opp på håret hennes

Fargekode: Monokromatisk harmoni rosa og oransje

Det er fordi nå er vi inne i datterens verden og det er koselig, varm og god stemning.

Karakterene
Tanker før jeg lagde karantenene

- Animasjonsprinsipp 11. og 12. Prinsippene handler om at det skal være troverdig og at
filmen skal være for den som ser på. Det er utrolig viktig å lage noe som er forståelig og
åpenbart, men ikke så enkelt at det ikke lenger er spennende og fanger interessen til
seeren.



- At håret er det som skal være hovedrollen. Det er dit blikket skal ledes. Derfor er det
oransje og langt hår. Dette er passende til animasjonsprinsipp 10. som handler om å
overdrive for at ting skal være spennende og for at det skal ha mer stil.

- Det skal være en gjennomgående og organisk stil. Jeg vil at det skal virke naturlig at ting er
plassert der det er.

Jeg startet kjapt med å lage karakterene. Jeg hadde lyst til å lage dem tovet, men siden
dette er et helt nytt media for meg ville jeg ha god tid om det ikke funka. Jeg fikk litt tips og
triks fra venner som har tovet før og fikk det veldig greit til. Det brakk utrolig mange
tovenåler, men etter litt jobb fikk jeg det bedre og bedre til.

Å lage dukkene

Skjelettet er laget av aluminiumstråd. Jeg valgte
dette fordi den var sterk nok til å holde dukkene
oppe, men også fleksibel nok til å kunne bøye og
bevege på. Jeg er veldig fornøyd med dette valget
og synes det funka godt etter hensikten. Siden jeg
skulle tove på dette skjelettet valgte jeg å surre
hele i bomullsgarn. Dette hjalp også med å få hele
dukken til å bli mer stabil. Det var også lettere å
feste tovingen til skjelettet så det ikke lå løst oppå.
Jeg la til ekstra mye på enden av føttene og på
enden av halsen for å feste på hodet og for å
bevare muligheten for at den kunne stå oppreist
selv.

Da jeg lagde hodene, tok jeg
utgangspunkt i formene runding og
firkant. Man ser det mye lettere på
bildet under enn slik resultatet ble til
slutt. Dette skulle ligne på og
“understøtte” håret deres.

Rett hår som er litt firkantet i denne
sammenhengen og krøllet hår som er
rundt og bevegelig her. Det var også et
bevisst valg at de ikke har øyne eller
munn, for at det skulle være en lettere
prosess med selve animasjonen. Jeg
tenkte at det skulle være lettere å få det
til å se litt mer ordentlig ut.



Kroppsspråket er viktig og at seeren skal fylle på med egne følelser og tanker, og derfor er
det ikke så viktig at karakterene har tydelige ansiktstrekk.

Hvert hårstrå ble stukket inn i hodet ett av gangen med tovenål. Her satt det så godt at ett
hårstrå alene kunne holde oppe hele hodet. Jeg synes at resultatet ble veldig fint og
troverdig. Håret var veldig viktig å få til å bli riktig, siden det er håret som fortalte en del av
historien.

Håret til datteren ble krøllet ved at jeg surret
håret rundt en strikkepinne og varmet det med
en rettetang. Dette fungerte bra og krøllene holdt
seg godt etter at de fikk litt hårspray.

Slik ble karakterene til slutt

“Mamma”-karakteren (bildet under til høyre) har langt rett hår som er knyttet halvt oppsatt
bak. Det er for å få frem den lille delen med hår som skal lages til krølle til slutt og for at den
skal være lettere å se. Hun har bruntoner i klærne og en hvit strikket vest.



”Datteren” (bildet under til venstre) har helt lik hårfarge, men krøllete hår. Det er bustete og
lekent. Hun har på seg en leken gul genser og et strikket skjørt, i likt garn som vesten til
moren.

På begge to har jeg tenkt at der hendene er burde være lyse slik at det var lettere å se
bevegelsene. Begge har litt rosa blush over nesa og på armene for at det skal se litt mer
livlig ut.

Lage de forskjellige settene
Når jeg jobbet med de forskjellige settene var en av de største begrensningene plass. Jeg
hadde et veldig fint, stort og stødig bord å jobbe på, men på det kunne jeg bare lage ett sett
om gangen. Jeg måtte fjerne hvert sett før jeg kunne starte på det neste. Derfor valgte jeg å
ta bildene i rekkefølgen etter hva av kroppen til dukkene som skulle vises. Jeg visste at
scene 1 med ekstra lange aluminium ben måtte være før scenen der de sitter ved peisen for
eksempel. Jeg er veldig glad for at jeg tenkte dette før jeg starta, og tror det gjorde prosjektet
mye lettere.

Jeg har valgt å ikke gå så veldig dypt inn i detaljene ved byggingen av settene ettersom jeg
tenker at selve byggingen ikke er relevant å gå i dybden av i denne prosessrapporten. Jeg
har heller valgt å skrive om noen av de viktige valgene som lys og kamerainnstillinger.



Jeg brukte for det meste mye papp, selvtørkende “clay”, filt, bomull, akrylmaling, ståltråd og
benyttet meg ellers av småting som jeg allerede hadde tilgjengelig dersom det kunne passe
til situasjonen i scenen. Det var å finne ut hva som så bra ut sammen og i stilen jeg ønsket å
oppnå i filmen.

Jeg kunne leke mye rundt med å finne hvilke ISO, lukker og blender som funka til hver
scene. Jeg trengte ikke å tenke på blenderen, fordi alle bildene var stillbilder og på
kamerastativ.

Scene 1

For å skape dybde i denne scenen satt jeg faktisk opp en dyp skog. Det var ca 2,5 m x 1
meter som jeg synes lagde en god effekt.

Mye av prosessen på alle scenene var å finpusse på hvordan ting skal se ut med
kameravinkelen.



Lyssettingen så slik ut:

Det er til sammen 9 lys. Jeg bruker både store blits-lys, men også fleksible små lys for
animasjon. Det er sterkt lys bakfra og dus forfra for å få det til å se ut som sollys, og
spesielle lys for å få håret til å skinne litt ekstra.

ISO, lukker og blender

Jeg fant ut at dette passa best. Det var blenderen jeg ville ha lav som styrte de andre
innstillingene. Den var lav for å lede blikket mot personene og for å skape ro med uskarp
bakgrunn.



Scene 2

I denne scenen var det viktigste å få frem oppvaskskummet og at det kunne lages en slange
i det. Jeg lagde en vask av clay, med malt bunn, og brukte toveull som oppvaskskum.
Senere kunne jeg klippe i den for å forme slangen.

Til denne scenen synes jeg disse to bildene under viser veldig mye av prosessen. Det gikk
mye ut på å prøve seg frem med forskjellige ting. På første bilde er bakgrunnen helt tom, om
i andre bildet er det bilder på veggen og et objekt på gulvet. Jeg synes det viser veldig godt
hvordan så lite kan ha mye å si, og viser prosessen min. Dette var jo det jeg holdt på med på
alle.

Bilde uten noe i bakgrunnen Bilde med ting i bakgrunnen

Lyset i denne scenen ser slik ut:



Dette var ikke så lett å gjøre noe spesielt med dette lyset for at det fortsatt skulle se ut som
om de var inne. Så det ble banalt innelys. Det er 5 lyskilder som til sammen skaper en
ganske opplyst “inne-atmosfære”.

ISO, lukker og blender

I Denne scenen hadde jeg en høyere lukker enn de andre. Det var fordi jeg allerede hadde
en god avstand til bakgrunnen, og jeg ville få med mer av det som skjedde på benken.



Scene 3

I denne scenen måtte jeg lage støtte til karakterene. Det måtte jeg til de andre også, men
denne var litt spesiell fordi den ikke var like lett å gjemme. Jeg har en boks under med vekt i
og ståltråd som kommer opp fra den boksen. Disse kunne jeg lime fast dukkene til så de
holdt seg oppe.

Lysene i denne scenen ser slik ut:

I denne scenen ville jeg at det skulle se ut som om lyset kom fra peisen. Dette fikk jeg til ved
å ha et hull der peisen var og at det faktisk kom lys ut av peisen. Jeg hadde tre lys bak
peisen. En til hver av karakterene for å skinne på den og en for å lage lys på teppet. Jeg har
også et lys uten skjen som lyser ovenfra, men ikke på veggen for å ha generelt mer lys fra
“peisen”. Og et dust stort lys forfra for å lyse opp litt mer.

ISO, lukker og blender



Nærbildet hadde relativt lav lukker for å ha fokus på det som er i fokus. Jeg skifter mellom
peisen og nærbilde, så da var det for å gjøre overgangen mest mulig tydelig.

På totalbildet er det en høyere lukker fordi jeg hadde mer jeg trengte å få med. Øynene
vandret mye mer da, så jeg tenkte at det var deilig å ha fokus på mer.

Scene 4

Dette er scenen jeg slet mest med av alle. Jeg starta på den sikkert tre eller fire ganger før
jeg begynte å komme frem til noe jeg likte. Jeg klarte ikke å få til at det skulle passe i stil
eller få følelsen jeg ville. Dette er noen av de forskjellige tingene jeg prøvde.



Jeg fant ut at det jeg mangla var følelsen av dybde og litt mere plassering et sted. Derfor
lagde jeg trær som kunne være i forgrunnen og bakgrunnen.

Lyset i denne scenen ser slik ut:

I denne scenen brukte jeg 8 kilder for å lage en lys fin scene som gjorde at de skinte. Jeg
satte ekstra lys på trærne i bakgrunnen fordi jeg synes det ga en kul effekt.

ISO, lukker og blender



I denne scenen skulle jeg skifte fokus fra marihønen til jentene, så derfor ville jeg ha en lav
lukker slik at forskjellen ble tydelig nok. Også slik at kvistene kommer frem i forgrunnen.

Generelle tanker til bygging av sett:

Jeg lærte at det var veldig lurt å ha stødige gjenstander og å feste ting godt. Jeg er glad for
at jeg jobbet på et stort og tungt bord som gjorde at ingen ting bevegde på seg. Jeg limte
fast alt og festa det godt før jeg filma som gjorde at det ble mer gjennomført til slutt.

Ekte fysisk dybde skaper best opplevd dybde. Selv om det var et bilde, var det utrolig stor
forskjell når det var fysisk dybde.

Ting jeg opplevde som vanskelig:

- Jeg lærte veldig av dette hvor vanskelig det er å planlegge i et Storyboard i forhold til
fysiske ting på settet.

- Å skape en lik stil på alle scenene. Jeg måtte jo bruke forskjellige materialer til forskjellige
ting. Jeg måtte ofte bytte ting eller forandre slik at det skulle få samme følelse.

- Å få et naturlig bilde var vanskeligere enn man skulle tro. Jeg jobbet lenge med siste
finpussen på hvordan småting skulle stå og se ut for at det skulle føles organisk. Jeg er glad
for at jeg gjorde det fordi det kom alltid et punkt til slutt der dette skjedde. Det vil jeg si at er
når man ikke tenker på hvorfor et element er der det er. Man tenker ikke over hvor hvert
enkelt element er og scenen blir mer sammensatt.



Digitale animasjoner
Det var flere ting som jeg valgte at skulle være digitale animasjoner. Tittel, tekst etterpå og
de forskjellige fantasiene. Jeg valgte å lage alt dette i så lik stil som mulig for å skape en
sammensatt helhetlig stemning. Å animere fantasien synes jeg at ble et godt virkemiddel for
å vise kontrasten mellom virkelighet og fantasi. Og da å ha tittel i samme stil synes jeg at
gjorde at det passa litt bedre inn.

Jeg animerte med tegneprogrammet Procreate på iPaden min. Det ble ofte i 5-7 bilder i
sekundet ettersom hva som passet til den spesielle animasjonen.

Det var veldig annerledes å animere digitalt på iPad, og jeg hadde veldig annerledes fokus
på prinsippene. Det jeg tenkte mer på var: 1. (squash and stretch), 6. (slow in and out) og 9.
(timing).

Å animere
For å animere hadde jeg kamera koblet til programmet Stop Motion på Macen. Jeg hadde litt
begrensninger med budsjett, så dette var det jeg fant som passa. Mange
animasjonsprogrammer koster veldig mye, men med dette programmet kunne jeg kontrollere
det jeg ville og hadde onion skin for å se tidligere bevegelser.

Jeg hadde laget skjelettet til dukkene i ståltråd. Dette ga mye styrke, men en fleksibilitet som
i den størrelsen ikke ga så fleksible bevegelser som jeg skulle ønske. Jeg måtte prøve meg
fra veldig mye på første scenen og fant til slutt ut at å ta 7 bilder i sekundet var perfekt. Da
så bevegelsene mest troverdige ut. Problemet med dette var at det ble veldig hakkete
bevegelser. Dette tok jeg inn og gjorde det heller til en gjennomgående karakter til filmen.
Alle scenene ble i 7 bilder i sekundet. Jeg synes det ble veldig fint og koselig. Det ble en litt
leken stil.

Før jeg tok bildene hadde jeg “øvebilder” der jeg så hvordan jeg kunne lage
enkeltbevegelser. For eksempel strikkingen ved peisen prøvde jeg ut først for å se om det
var troverdig. Dette gjorde det lettere å få oversikt over akkurat det jeg skulle gjøre og jeg
fikk dermed planlagt hver scene.

Problemer

- Mye festet jeg så godt jeg kunne. Jeg hadde et stødig bord og la ofte vekt på de store
objektene, teipa og limte fast alt. Likevel var det noen ganger ting bevegde på seg.
Eksempelvis kamerastativet var ikke så lett å feste. Det var veldig sjeldent at dette ødela,
men da måtte jeg ofte starte på nytt om det skjedde en stor endring i bildet.

- Jeg er ikke en proff animatør! Jeg hadde et stort problem med at jeg ikke klarte å gjøre
akkurat det jeg tenkte. Jeg er fornøyd med hvordan det ble, men jeg gruet meg litt til de
gangene jeg måtte ta bildene. Det var veldig vanskelig å få bevegelsene i hodet til å bli



akkurat slik jeg ville ha dem. Jeg tok meg selv i å alltid fikse litt ekstra på scenen eller styre
med unødvendige ting, bare fordi jeg synes det var vanskelig. Det var mye frustrasjon rundt
det, men løsningen var bare å gjøre det like vel.

Redigering
Redigeringen bestod av to deler vil jeg si.

Del 1

Redigere i bildene i Stop motion programmet. Da brukte jeg god til å utøve
animasjonsprinsipp 6. (slow in and slow out) og 9. (timing). Spesielt 6. gjorde en stor forskjell
på at det så mye kulere ut. Da la jeg til flere bilder i der bevegelsene slutter. Det var mye
finpussing på hvor lenge man skal holde bevegelsene og det kunne jeg jobbe med direkte i
programmet.

Del 2

Redigere i Adobe Premiere Pro. Dette var å sette sammen alt. Da kunne jeg time klippene i
forhold til hverandre, fikse farger, legge til lyd, legge på tekst og animasjoner.

Lyd

Lyd var en viktig del av redigeringen. Jeg brukte Epidemicsound.com for å finne lydeffekter
og musikk.

Musikken var veldig viktig å finne riktig. Jeg ville ha en som var rolig og som passet til
stemningen. Det var veldig vanskelig å finne noe som ikke var så trist i den stilen. Til slutt
fant jeg sangen Frost av Jakob Ahlbom og redigerte den til å passe til filmen.

Jeg la på lydeffekter til bevegelsene som ble gjort. Dette var for å vekke mer liv i filmen og gi
mer forståelse. Jeg la også til lyder på fantasiene og krøllen som dukker opp. Jeg valgte
også å ha en bakgrunnslyd på alle scenene. Dette er for å skape en stemning og en litt mer
naturlig måte å ha bevegelseslydene i filmen på. I skogen var det fugler og på kjøkkenet var
det en radio for eksempel. Da kom ikke bevegelses lydene så overraskende.



Tekst
Tekst har jeg på intro og på outro.

Tittelen ser slik ut som stillbilde:

Dette er jo egentlig en animasjon. Jeg ville introdusere den digitale animasjonen så
fantasiene ikke kom så overraskende. “Krøller” Ville jeg at skulle se ut som at det var krøllete
hår. Jeg synes også at det var veldig koselig å ha håndskrevet tekst, så all skriften har en
slik stil. Mye av teksten har jeg også laget skygger på så det skal være lettere å se.

Tittelen ble liggende over første bilde til slutt. Jeg sto mellom dét eller at den hadde sitt eget
bilde først. Jeg synes det ble så fint fordi det var så rolig i starten av første scene. Jeg tenkte
også at da kunne man se karakterene til tittelen.

Teksten i Outro har samme stil. De passer med bakgrunnen sin og har også håndskrevet stil.
Dette er sånn en av animasjonene ble:



Ettertanker
Hva som var vanskelig

Det som var vanskelig var at alt tok så utrolig lang tid. Det var vanskelig at det var et så stort
prosjekt. Alle sider ved prosjektet tok lang tid og tilsammen ble det veldig omfattende. Dette
gikk fint til slutt og jeg hadde jobbet ofte og jevn med det, så jeg fikk god tid til alt jeg skulle.
Jeg er glad for at jeg hadde laget en plan.

Jeg har sett mange animasjonsfilmer i mitt liv. Jeg ser for meg utrolig uttrykksfulle store
bevegelser og uttrykk. Det var veldig rart at mitt prosjekt ikke ble slik som jeg ser på film. Jeg
vet jo så klart at det ikke blir sånn, men mine erfaringer og syn på det var så annerledes fra
hvordan resultatet ble. Derfor var det vanskelig å bli fornøyd med selve animasjonen og
bevegelsene.

Hva ville jeg gjort annerledes

Jeg føler storyboardet var litt enkelt, men jeg tror ikke jeg kunne gjort det så veldig
annerledes eller så veldig mye mer detaljert, fordi det var tingene i scenen som bestemte
hvordan det skulle være. Jeg hadde også et veldig godt bilde i hodet og god idé om hvordan
det skulle se ut. Siden jeg bare jobba med meg selv gikk det derfor greit.

Jeg skulle ønske at jeg tydeliggjorde sluttpoenget på en litt annerledes og tydeligere måte.
Det handler om strukturen på historien så det kunne jeg ikke forandre så mye på når jeg er
ferdig nå, men det ville jeg ha gjort annerledes.

Hva er jeg fornøyd med

Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble og er veldig stolt av oppgaven jeg har laget. Det
jeg føler at gjorde en stor forskjell var lyssettingen. Jeg er kjempefornøyd med hvordan den
ble. Det gjorde en stor forskjell på livlighet og troverdighet i filmen og tok den til et nytt nivå.
Jeg er også fornøyd med hvor sammensatt og fine bildene ble. Og at hele filmen har en
leken og koselig stil og følelse.

Jeg er veldig glad for at jeg har jobbet med en plan. Jeg har klart å jobbe jevn ganske tidlig,
så jeg ikke måtte gjøre alt til slutt. Dette var så utrolig nødvendig siden det har vært så stort
prosjekt.

Så jeg er fornøyd med innsatsen og resultat.



Hva har jeg lært

Dette prosjektet har vært et utrolig stort prosjekt som jeg har jobbet med helt selvstendig.
Det har lært meg at jeg hvordan skal jobbe med større prosjekter, men også hva jeg klarer å
gjøre. Jeg synes det er kjempegøy å ha laget noe så stort som jeg er så fornøyd med.

Jeg har lært mye om grunnteoriene ved animasjon og hva man skal tenke på for å gjøre det
mest mulig troverdig. Før jeg starta hadde jeg ikke hørt om animasjonsprinsippene, som
hjalp meg i dette prosjektet med å lage mer liv.

Jeg har tenkt mye på viktigheten av å bygge opp en scene, ettersom dette var noe jeg
gjorde fra bunnen av.

Jeg har lært hvordan jeg kan utøve grafisk identitet som et virkemiddel i historiefortelling,
som var det jeg skrev om i min praktiske oppgave.
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