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Hva er animasjon?
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En illusjon av bevegelse ved bruk av sekvenser av bilder

Et sekund med film består av mellom 12-30 bilder (frames)



ANIMASJONSTEKNIKKER
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2D3DStop motionKlassisk
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Milepæler for animasjon i undervisning

• 1942: Disney, Warner Brothers, m.m. ble rekruttert av Pentagon til å produsere 
propaganda og undervisningsfilmer

• 1950-2000: Brukt sporadisk i undervisning på skoler og større firmaer

• 1976: VHS

• 1993: Demokratiseringen av CD-ROM og Lydkort til PC

• 1996: Macromedia Flash

• 2000: Brebånd blir kommersielt tilgjengelig

• 2005: YouTube



Hva animerer vi?
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Våre stiler og uttrykk
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Individuelt tilpasset faglig innhold og publikum 

En stil passer ikke alltid til alt!
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Hvordan lage en animasjon
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RettelserAnimasjonFilm/lydopptakManus



Bjørn-Magne Stuestøl

93 87 69 31

bms@sjelden.no
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• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

• Nevromuskulært kompetansesenter

• Norsk senter for cystisk fibrose

• Senter for sjeldne diagnoser

• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

*Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander er tilknyttet tjenesten gjennom NMK-samarbeidet i egen 
samarbeidsavtale.

Https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser

v

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser

Kompetansetjenesten består av en fellesenhet og ni nasjonale kompetansesenter: 
•Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser* 
•Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
•Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 
•Nevromuskulært kompetansesenter* 
•NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
•Norsk senter for cystisk fibrose 
•Senter for sjeldne diagnoser 
•TAKO-senteret – Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser 
•TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

*Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo 
universitetssykehus er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i NMK-samarbeidet. 

https://helsenorge.no/Sjeldnediagnoser
https://helsenorge.no/Sjeldnediagnoser

