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Animationslinjen på Sörängens Folkhögskola är en två-
årig grundutbildning i klassisk animation med betoning 
på analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättan-
de. Huvudämnet är animation. Utbildningen omfattar 
två års studier på heltid. 

Animationslinjen startade 2012. Den är Sveriges enda 
folkhögskolelinje i animation. Vårt focus är 2D-anima-
tion. Från början använder vi ljusbord, papper och penna, 
lite senare får du bekanta dig med datorn och program för 
digital 2D-animation.  Ansökan sker genom arbetsprover.

Totalt erbjuder animationslinjen ca. tjugo studieplatser. 
Varje år antages tolv stycken elever, ca. åtta av dessa fort-
sätter vidare till ett andra år.

En Hälsning från Bill Plympton



SKOLAN

Sörängens folkhögskola är över hundra år gammal och 
ligger i Nässjö på Småländska höglandet. 
Platsen är vacker och inspirerande med små röda  stugor 
nära till naturen. Nässjö är en järnvägsknut, det tar ca 2.5 
timmar från både Stockholm och Göteborg och knappt 2 
timmar från Malmö med tåg. 

Skolan har en kulturprofil och har ett flertal utbildningar 
med kulturinriktning. Mer information hittar du på vår 
hemsida:www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola

Teckning Susanna Olsson     Takmålning av Simon Gate



RÖRELSENS KONST

Animation verkar alltid i ett sammanhang och kräver tid 
samt en form för att gestaltas. Rörelsen skapas genom att 
separata stillbilder visas i en viss hastighet. Konsten ligger 
i att genom variation tempo, timing och rörelsemönster 
skapa en illusion av liv.  
Kunskaperna i hur man skapar rörelse kan användas i vil-
ken teknik som helst, under utbildningen sker övningarna 
mestadels i tecknad 2D. Med avstamp i animationens tolv 
principer får eleven lära sig animationens grunder.
Som läroböcker använder Illusion of life av Frank Thomas 
och Ollie Johnston, The Animators survival kit av Richard 
Williams, Prepare to board av Nancy Beiman m.fl. 
Vi ser dagligen på animerad film som vi analyserar och dis-
kuterar. I klassrummet finns relevanta böcker för inspira-
tion och diskussion.
Animation är en konstform som kan användas som verk-
tyg för visualisering i tex. spel-, reklam eller informations-
film och kan utföras i en mängd olika tekniker. 
Gemensamt för dessa är att varje enskild bildruta manipu-
leras för att åstadkomma animerad film.



UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Under utbildningen ägnar du dig åt den klassiska anima-
tionens hantverk och teknik, med ett gradvis ökat inslag 
av bild-, film- och konstnärliga perspektiv. Ett viktigt mål 
är att du ska utveckla lusten att uttrycka dig och berätta 
med animation. 

ÅRSKURS 1:1 Rörelsen
Under den första terminen arbetar du främst med rörel-
sen. Med avstamp i animationens principer får du lära dig 
grunderna i klassisk animation såväl hantverksmässigt som 
tekniskt. De inledande övningarna i klassisk animation 
utförs analogt med papper och penna men du får även 
en introduktionen i de dataprogram vi använder samt en 
allmän orientering i olika animationstekniker.
ÅRSKURS 1:2 Berättelsen
Under termin två förskjuts fokus mot berättelsen. Du 
får lära dig grunden i filmiskt berättande och dramaturgi 
bland annat genom olika övningar i storyboarding och 
filmklippning. Du genomför ett eget längre projekt och 
tillsammans gör klassen en gemensam film.

ÅRSKURS 2 Eget projekt

Andra året på animationslinjen praktiserar du vad du lärt 
dig under det första året. Under handledning av lärare 
får du möjlighet att arbeta med ett längre projekt. Viss 
undervisning sker men i huvudsak arbetar eleven utifrån 
egen projektbeskrivning. 
Exempel på projekt i årskurs två kan vara att man fördju-
par sig i en viss teknik, undersöker en metod, färdigställer 
en animerad kortfilm eller en kombination av ovanstå-
ende. Det går även att arbeta i grupp. Eleven bestämmer 
själv i samråd med handledare projektårets innehåll. En 
projektplan sammanställs som utgör grunden för arbetet.   



FYRA ÄMNESKATEGORIER

ANIMATION 
• animationens 12 principer 
• karaktärsanimation 
• animationens särskilda uttryck såsom loopen, morph,     
paralax, gravitation, egna världar m.m 
• olika animationstekniker, cut out, pixelering, rotoscope 
• läppsynk 
• digitala verktyg

FILMISKT BERÄTTANDE 
• manus, dramaturgi
• storyboard, animatic, klippning
• genre, format, målgrup, stil 
• olika berättartekniker 
• karaktärsutveckling 

TECKNING/DESIGN
• karaktärsdesign 
• filmdesign, bakgrunder
• kroki, anatomi, perspektiv
• skulptur
• olika tekniker och stilar 
• digitala verktyg 
• ljuddesign, musik

ANIMATIONSTEORI & PROJEKTPLANERING
• animationshistoria 
• projektplanering, tidsplanering, projektbeskrivning 
• animationsteori
• animationens förhållande till konst och film
• animationens särskilda förutsättningar
• filosofiska frågeställningar rörande tid kontra rörelse

Teckning Anna Sjöstrand-Needham



FASTA LÄRAREGÄSTLÄRARE

Pär Berg,
lärare, linjeansvarig.

Utbildad på Malmö 
högskola och Konstfack i 
Animation

Annika Giannini, 
lärare.

Utbildad vid Konstfack i 
Animation och Bildpeda-
gogik, Konstakademien i 
Florens, HDK i Göteborg.

Gästlärare undervisar löpan-
de under utbildningen inom 
olika specialområden. 

Lärare som undervisar eller 
har föreläst på skolan:
Lasse Persson
Micke Ekblad
Anders Nyman 
David Rylander 
Lotta Geffenblad 
Klas Dykhoff
Peter Larsson
Robin Kroman
Giuseppe Christiano 
Mikael Lindbom 
Niki Lindroth von Bahr 
Andrea Femerstrand 
Gro Dale
m.fl.

Hälsningar från Gro Dahle och Mattias Adolfsson



RESOR

Varje läsår åker animationslinjen till Fredrikstads anima-
tionsfestival i Norge. Festivalen är internationell och har 
bl.a. en tävlinssektion för nordisk studentfilm. Resan är 
ett viktigt inslag i utbildningen som ger eleven en inblick i 
den aktuella animationsscenen. 
Vi gör även resor under vårterminen då vi besöker någon 
skola och proffessionell animationsstudio. Stockholm, 
Malmö, Viborg är exempel på resmål, här kan klassens 
önskemål styra vart vi åker. Vi brukar även besöka platser i 
skolans närhet. Dockhus animationsstudio Trollhättan  Sluggerfilm Malmö

BRIKK Stockholm Fredrikstad 2019The Animation Workshop Viborg



LOKALER & UTRUSTNING

 Varje elev har eget ljusbord för animation på papper samt 
en dator med ritskärm. Vi har flera lineteststationer, A3 
scanner, samt ett antal trickbord för direktanimation. 
Klassrummet fungerar även som visningsrum och är utrus-
tad med stor duk, projektor och ljudanläggning. Årskurs 
två sitter i ett eget rum med lite mer utrymme per person. 
Programvaror vi använder är TVPaint, AfterEffects, Dra-
gonframe Stopmotion, Premiere, Photoshop m.m. 
Vi har även en ljudstudio för inspelning av ljud genom 
programmet Logic.  Arbetsstationer åk1 Arbetsstationer åk2

LjudstudioTrickbord för direktanimation Teckning Alma Gren



ANSÖKAN                            

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 15 april, om 
datumet infaller under en helg så gäller första efterkom-
mande vardag. Ansökan sker via skolans hemsida. Med 
ansökan ska bifogas personbevis, kopior på tidigare 
genomförda studier samt eventuella arbetsintyg. Dessutom 
krävs arbetsprover. 
*Observera att två prover ändras årligen,
TEMA och MOTIV, aktuella instruktioner hittar du på 
vår hemsida.
Vi ser helst inte att du skickar ”fan-art”, om du ändå väljer 
det är det viktigt att du ange vad du hämtat din inspira-
tion. Arbetsproverna skickas digitalt tillsammans med din 
ansökan. Spara filerna som JPG eller PDF. 
Namnge proverna med namn och övningens nummer. 

     Lycka till, vi ser fram emot din ansökan

ARBETSPROVER

1. Ett personligt brev, max ett A4, där du berättar om 
varför du söker till animationslinjen.
2. Ett storyboard/ en bildberättelse på TEMA*. Berätta 
en historia, eller en del av en historia med hjälp av bilder 
utan att använda text. Använd max 20 bildrutor. 
3. Figurteckningar ur fantasin. Använd blyertspenna och:
a. teckna en figur (samma) i olika poser som beskriver 
rörelser (minst 4 st).
b. teckna två figurer som interagerar (minst 2 st). Det kan 
vara människor, djur eller fantasifigurer. 
4. Teckningar från verkligheten. Använd valfri analog 
teknik och:
a. teckna av människor (minst 5 st). Tex. krokier eller 
snabba cafeskisser
b. teckna MOTIV* (minst 1 st).
5. Valfria bilder (minst 6 st). Skicka ett urval bilder som 
du själv är nöjd med. Bilderna kan vara gjord i olika 
tekniker.
6. Frivilligt: om du har animation eller filmklipp du vill 
visa, ladda upp på Youtube eller liknande och bifoga länk.

Teckning Elvira Axén



Mer information hittar du på hemsida:
www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola

Hör av dig om du har frågor: 
Pär Berg  
Linjeansvarig animation
+46704985623
par.berg@rjl.sorangen.se
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