
Begrebsafklaring - En animeret verden

Animation er overalt i vores hverdag. Vi ser i stadig stigende grad animerede spillefilm for både børn og 
voksne. De seneste 20-25 år er produktionen eksploderet ikke bare i USA og Japan, men også herhjemme. 
Siden 1984 har der i gennemsnit været premiere på én danskproduceret, animeret spillefilm om året.  
Animation findes ikke kun i filmens verden. Vi ser den også på internettet, på mobiltelefonen og i compu-
terspil. Men hvad er animation? Det får du svaret på i denne tekst, som forklarer begreber og teknikker 
inden for animationens verden. 

1 Definition
Ordet ”animation” kommer af det latinske ord ”animare”, som betyder ”at besjæle” eller ”at give liv”. 
Men animatoren er hverken Gud eller Dr. Frankenstein. Der er jo ikke tale om, at animation puster liv i dødt 
materie. Der er noget andet på spil.

1.1 Enkeltbilleder 
Traditionelt har man defineret animation som enkeltbilled-filmoptagelse (”frame-by-frame cinemato-
graphy”). Animation er altså en måde at lave film, hvor man ikke bare lader kameraet optage normalt. I 
stedet optages animationsfilmen billede for billede. Der skal 24 enkeltbilleder til pr. sekund. 

Selvom denne definition i store dele af filmen og animationskunstens fælles historie har været korrekt, er 
den i dag problematisk. Hvordan forholder vi os fx til den kameraløse computeranimation? 

1.2 Alt andet end realfilm
En anden måde at definere animation er i forhold til dens traditionelle modsætning, nemlig realfilmen, som 
bliver lavet med optagelser af virkelige bevægelser. Den internationale animationsorganisation ASIFA’s 
formålsparagraf 
definerer animation som ”skabelsen af levende billeder ved hjælp af enhver teknik bortset fra realfilm-
optagelse”.

I denne definition lægges der altså vægt på, at animation er bevægelige billeder, dog ikke almindelige film-
optagelser af ting, der bevæger sig af sig selv. I animation er bevægelserne der ikke i forvejen. Derimod er 
animation billeder af bevægelse, som er ”kunstigt” skabt.

2 Form og indhold
Der er altså flere forskellige måder at definere animation på. Derfor er det interessant at kigge 
nærmere på, hvad vi bruger forskellige typer af animation til. Det kan vi gøre ved at betragte animation 
som en teknisk-æstetisk praksis. Den tekniske del refererer til de forskellige teknikker, som vi har 
mulighed for at bruge til at skabe animation. Det æstetiske refererer til formsproget, animationens stil 
og grafiske udtryk. 

2.1 Animatorens teknikker
Det tekniske aspekt - altså animationens teknikker - kan kategoriseres ud fra tre perspektiver: 
Animationens materiale, proces og rum.

Materiale
Det materielle perspektiv er de forskellige animationsteknikkers ”råmateriale”. Det kan fx være tegninger, 
dukker og modellervoks eller hverdagsting som madvarer og legetøj, som vi animerer. Vi kan sågar animere 
mennesker eller dyr. Det sidste kalder vi ”pixilation”. Endelig er der computeranimation, hvis materiale jo 
ikke er fysisk til stede. 

Proces
Arbejdsprocessen kan forklares ved at se på animatorernes teknikker. Selve animationen - altså kunsten 
at få et statisk objekt til at bevæge sig - kan foregå enten før eller under selve optagelsen af filmen.



Cel-animation 
I klassiske tegnefilm, den såkaldte cel-animation, er animationen allerede indtruffet, før de enkelte 
tegninger fotograferes. De gennemsigtige celluloid-ark med figurerne i forskellige faser af bevægelsen 
skal blot placeres på den malede baggrund og fotograferes i den rigtige rækkefølge for at give illusionen 
af bevægelse. Dette kræver næsten ingen viden om, hvordan man animerer. Man skal bare kunne betjene 
kameraet.

Stop motion animation
”Stop motion animation” er en fællesbetegnelse, som bl.a. rummer populære teknikker som ”claymation”, 
flyttefilm, dukkefilm og pixilation. Fælles for teknikkerne er, at man skaber en flydende bevægelse udført af 
statiske objekter. Animationen skabes ved, at billedet ændres en smule mellem hver optagelse. Forskellen 
mellem ”stop motion animation” og den klassiske tegnefilm ”cel-animation” er, at selve animationen i ”stop 
motion animation” foregår foran kameraet under optagelsen.

I dukkefilm foregår animationen foran kameraet under selve optagelsen, hvor man bevæger dukkerne i 
bittesmå ryk. I ”Claymation” er figurerne skabt af ler og har et stativ inden i sig, som gør, at figurerne kan 
holde til at blive rettet på igen og igen.

Pixilation er også en ”stop motion animationsteknik”, hvor man optager enkeltbilleder af rigtige, levende 
væsener og sætter dem sammen i en animeret bevægelse. Man bruger ofte teknikken, når man vil have 
levende mennesker til at spille med i en animationsfilm. 

Den såkaldte ”cut-out-animation”, som på dansk hedder flyttefilm, kender vi fra bl.a. Jannik Hastrups 
Cirkeline-serie. Teknikken kan på den ene side betegnes som en slags tegnefilm, fordi animationens 
materiale er tegninger. Desuden er det ligesom tegnefilm også 2D-animation. På den anden side foregår 
animationen i modsætning til de klassiske tegnefilm under selve optagelsen. Bogstaveligt talt under 
kameraet. Dette hænger sammen med, at materialet ikke er separate tegninger af figurer i forskellige 
faser af bevægelsen. Derimod er der tale om figurer klippet ud i pap med løse lemmer, der kan placeres på 
alle tænkelige måde under kameraet. Ud fra det processuelle perspektiv minder flyttefilm altså mere om 
dukkefilm end om tegnefilm. Vi kan derfor sige, at flyttefilm er en slags tegnet, todimensional dukkefilm.

3D computergeneret animation 
3D computergeneret animation rejser nogle andre problemstillinger. Her er der jo ikke tale om en egentlig 
optagelsesproces, da man jo ikke behøver et kamera. Animationen foregår kameraløst og opstår på en 
måde først, når vi afspiller den. Det kaldes også ”direkte animation”. 

Rum
Her ser vi på, hvordan rummet, som vi oplever i animationen, er blevet til. Er filmen optaget i et fysisk 
tredimensionelt rum, hvor dybden i rummet er ”ægte”, ligesom i realfilm? Eller er rummet konstrueret ved 
hjælp af de samme teknikker, man bruger, når man laver en perspektivtegning? 

Dukkefilm som ”Corpse Bride” (2005) indspilles fx på næsten samme måde som almindelige realfilm. Man 
bygger kulisser, man sætter lys, og man kan gribe fat i dukkerne. Forskellen er selvfølgelig, at dukkerne i 
virkeligheden kun bevæger sig i små ryk, som først bliver til sammenhængende bevægelser, når vi 
afspiller filmen. Rigtige skuespillere i realfilm bevæger sig derimod kontinuerligt, og det er deres faktiske 
eller virkelige bevægelser, som vi oplever.

I modsætning til ”stop motion animation”, hvor man optager i et fysisk tredimensionel rum, er der ikke et 
”ægte” rum i tegnefilm eller computeranimation. Her er oplevelsen af rum og dybde en effekt af perspek-
tivet i tegningerne. I virkeligheden er tegningerne todimensionale, og vi taler derfor om 2D-animation.

Det kan derfor virke lidt underligt, at vi også taler om 3D-computeranimation, som jo ikke optages i et 
tredimensionelt rum. I stedet gør computeranimation brug af en række klassiske teknikker til at skabe 



perspektiv. Det er det, der først og fremmest giver oplevelsen af rum og dybde i film som ”Pixars Biler” 
(2005).

2.2 Æstetik
Det æstetiske aspekt dækker over animationens stil. Her ser vi se på det grafiske udtryk, animationens 
måde at skildre bevægelse på og brugen af filmiske virkemidler som klip og kamerabevægelser.

Det grafiske udtryk
I tegnefilm kan der groft sagt være enten naturalistiske eller stiliserede tegnestile. Her kan vi også tale 
om gradsforskelle, hvor naturalisme og stilisering udgør yderpunkterne.

For at illustrere dette kan vi tænke os forskellige tegninger af et menneske. I den ene ende har vi en 
tegning, som er meget vellignende ligesom et fotografi. I den anden ende har vi en tændstikmand eller et 
piktogram, som vi kender fra fx skilte på herre- og dametoilettet. Begge dele forestiller jo mennesker, 
selvom de er meget forskellige.

Bevægelse 
Måden at skildre bevægelse på kan enten være naturalistisk eller stiliseret. Walt Disney satte fx sine folk 
til at studere, hvordan rigtige dyr og mennesker bevæger sig. Resultatet af dette kan vi se i en film som 
”Bambi” (1942). Et andet eksempel er figuren Askepot i filmen af samme navn fra 1950.

På den anden side udviklede Disney også nogle måder at skildre bevægelse på, som ikke var særligt 
realistiske. Det var disse, som var med til at give Mickey Mouse, Anders And og Fedtmule deres gummi-
agtige og elastiske fremtoning.  

Filmiske virkemidler
Brugen af filmiske virkemidler, fx klip og kamerabevægelser, kan mere eller mindre efterligne realfilm. 
Disneys animerede spillefilm bruger stort set de samme regler for klipning som de fleste realfilm. Det gør, 
at klippene virker nærmest usynlige. Andre animatorer bruger mere flydende og ”tegnede” overgange 
mellem billeder og scener. Her forvandles et billede gradvist eller hurtigt til et nyt.  

2.3 Nye animationsformer
Man kan kombinere de forskellige teknikker og æstetikker på uendeligt mange måder. Men i lang tid har 
man ikke g jort brug af alle de mulige kombinationer, man havde til rådighed. Det ser dog ud til at ændre sig 
nu. Markedet for animation vokser, og det er ikke længere kun én stil, der dominerer i publikums interesse. 
Herhjemme kan vi fx konstatere, at tegnefilm ikke længere kun er for børn. Anders Morgenthalers debut-
film ”Princess” (2006) lægger en ny linie for animation ved at blande realfilmsteknikker med animation. Og 
ved at lave en tegnefilm om pornoindustriens skæbner.

Den amerikanske tegnefilm som en teknisk-æstetisk praksis, kendt fra Disneys og Warner Bros.’ film, har 
langt hen ad vejen domineret over andre måder at lave animation især i Vesten. I Østeuropa var dukke-
filmen derimod meget dyrket og udbredt, fx i Tjekkiet, hvor animator Jiri Trnka har lavet mesterlige dukke-
film.

Japanske animé-film, der henter inspiration fra manga-tegneserier, er et andet eksempel på en teknisk-
æstetisk praksis. I de senere år er animé blevet meget populært i den vestlige verden, men oprindeligt var 
de kun tiltænkt det hjemlige marked. Det har været med til præge disse films særlige udtryk.

Animation bliver også brugt af kunstnere, der udfolder sig i grænselandet mellem eksperimentalfilm og 
billedkunst. Det er animation, som eksperimenterer med fortælletraditioner. Animation i kunst bryder ofte 
med den lineære narrative form og de genkendelige figurer. Måske kan det bedst forstå det som kinetisk 
kunst, dvs. billeder i bevægelse. Svenske Magnus Wallin, der er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, 
er et eksempel på en kunstner, der bruger et billedsprog fra 3D-animeret computerspil til at skabe et 
animeret grænseland. 


