
Årstidernes skiften med Stop Animator
Udviklet af DGI Smartsport og videreudviklet af Rune Boelsmand Bak for Naturlig Teknik
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Formål

At følge og 

dokumentere 

naturens udvikling 

henover et år.

Målgruppe

6-12 år.

Materialer 

Alle elever eller grupper 

skal have adgang til en 

tablet eller smartphone.



Tag en kort pause én dag om ugen i et helt 

år. Lad børnene finde og vælge deres eget 

træ/busk udenfor. Én gang om ugen går I ud, 

og børnene tager et billede af ”deres” 

træ/busk. Når året er gået, sætter I alle 

billederne sammen til en kort film for 

eksempel med appen Stop Animator, som 

viser, hvordan f.eks. træerne springer ud i 

foråret og visner igen i efteråret. Lad 

børnene vise filmene om deres træ/busk for 

hinanden.

I kan også vælge at følge udviklingen over 

en kortere periode, f.eks. en måned og lave 

stopmotion-film om udviklingen over en 

måned.

Er det for meget med en gang om ugen, kan 

I vælge at gøre det hver 14. dag eller 

månedligt.

Beskrivelse af aktivitet



Stop Animator er en app, der kan 

bruges til at lave stopmotion-film. Stop-

motion er en filmteknik, der fungerer ved 

at tage billeder af et objekt. Det filmede 

objekt flyttes en smule mellem hvert 

billede, så når billederne sættes 

sammen, bliver det til en film, hvor man 

kan se objektet bevæge sig. I denne 

aktivitet bruges stopmotion til at følge 

naturens gang i løbet af et år. Ved at 

tage billeder af f.eks. det samme træ 

hver uge i et år, kan det sættes sammen 

til en film, hvor man kan se træets 

udvikling. 

Appen er gratis og er kun tilgængelig til 

IOS. 

Hvad er Stop Animator?



• Sjæletræ

For at skabe et mere 

følelsesmæssigt bånd til aktiviteten 

med at tage billeder af et bestemt 

træ henover et år, kan børnene 

introduceres til ”sjæletræer”. Fortæl 

om, hvordan man i nogle 

naturreligioner har et personligt 

sjæletræ. Der er et træ, man har et 

særligt følelsesmæssigt bånd til og 

f.eks. kan lægge små offergaver ved 

eller fortælle historier til. Lad derefter 

børnene finde det træ, de vil følge 

igennem et år, og find på små 

ceremonier, hvor børnene f.eks.

giver noget til træet, mediterer ved 

træet eller fortæller hemmeligheder 

til træet. 

Eksempler på anvendelse


