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Sörängens folkhögskola  ligger i Nässjö på 
Småländska höglandet. Platsen är vacker och 
inspirerande med små röda stugor nära till na-
turen. Nässjö är en järnvägsknut, det tar ca 2.5 
timmar från både Stockholm och Göteborg och 
knappt 2 timmar från Malmö med tåg. Skolan 
ligger några kilometer från resecentrum och 
därifrån kan man enkelt ta sig med buss/taxi 
eller promenera.

Boende
Sörängen är en internatskola, alla deltagare har 
möjlighet att bo på området. Om du önskar dus-
ch och toalett på rummet betalar du lite extra. 
I övriga rum delar man på toalett och dusch i 
korridor. 

Måltider
All mat lagas i skolans kök. Frukost, förmid-
dags- och eftermiddagsfika, lunch och kvällsmat 
serveras veckodagar i vår fina matsal. Vi har 
vegetariska alternativ för den som önskar. Om 
du har matallergier kan vi i regel ordna det.
Mer information: www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola

skolan



S Ö R Ä N G E N S  F O L K H Ö G S K O L A
NIMATIONA

Animationslinjen på Sörängens Folkhögskola är en ettårig grundutbildning 
i klassisk animation med betoning på analoga tekniker, konstnärlig gestalt-
ning och berättande. Huvudämnet är animation. Utbildningen omfattar ett 
års studier på heltid, med möjlighet att ansöka till ett andra projektår.

Animationslinjen startade 2012. Den är Sveriges enda folkhögskolelinje i 
animation. Vårt fokus är 2D-animation. Animation handlar om rörelse, hos 
oss får du grundlägganden kunskaper i att skapa rörelse. 
Från början använder vi ljusbord, papper och penna. Datorer används ini-
tialt för linetest. Lite senare under första terminen får du bekanta dig med 
mjukvara för digital 2D-animation, färgläggning, cut out, bild- och ljudredi-
gering m.m. 

Ansökan sker genom arbetsprov, där vi främst tittar på gestaltningsförmå-
ga och bildberättande. Vi ser helst en variation av bilder, där teknik och 
uttryck visar på en så stor bredd som möjligt. Längst bak i denna broschyr 
hittar du instruktioner för hur du ansöker. 

En hälsning från Bill Plymton

animationslinjen

Förutom teckningarna på sid 2 och 4 är samtliga bilder i detta häfte är gjorda av elever på animationslinjen. 

Anno 2012





De fasta lärarna består av Pär Berg och Annika Giannini. Gästlärare 
undervisar löpande under utbildningen inom olika specialområden.

Pär Berg, 
lärare, linjeansvarig. 
Utbildad på Malmö 
högskola, Kandidatex-
amen i Materiell och 
virtuell design och 
Konstfack i Animation

Annika Giannini,
lärare. 
Utbildad vid Konst-
fack i Animation och 
Bildpedagogik, Kons-
takademien i Florens, 
HDK (seriekonst) i 
Göteborg.

Hälsningar från Gro Dahle och  Lasse Persson

Lärare/gästlärare

Teresa Glad
Robin Kroman
Kaj Pindal
Björn Verloh
My Eklund
Mattias Adolfsson
Giuseppe Christiano
Mikael Lindbom
Niki Lindroth von Bahr
Andrea Femerstrand
Gro Dale 
m.fl.

Gästlärare och föreläsare:
Lasse Persson
Micke Ekblad
Anders Nyman
David Rylander
Lotta Geffenblad
Johan Sonestedt
Johan Edström
Johan Idesjö
Klas Dykhoff
Erik Zaring
Anders Gustavsson





Animation verkar alltid i ett sammanhang och kräver tid samt en form 
för att gestaltas. Animatörens verktyg är rörelsen som skapas genom 
avståndet mellan varje teckning. Det handlar om variationer av tem-
po, timing och rörelsemönster.

Utbildningens mål är att eleven ska förstå rörelse och de möjligheter 
som finns att beskriva tyngd, fart, och närvaro genom animation. 
Kunskaperna i hur man skapar rörelse kan användas i vilken teknik 
som helst, under utbildningen sker övningarna mestadels i tecknad 
2D. Med avstamp i animationens tolv principer får eleven lära sig 
animationens grunder genom att studera rörelsens anatomi och dess 
betydelse för att visuellt levandegöra teckningar och döda ting. 
Även om bilderna skapas med papper och penna är datorn ett nöd-
vändigt verktyg vid framställandet av animerad film. Tekniskt krävs det 
att man kan hantera en rad olika programvaror.

På utbildningen baserar vi vår undervisning i animation på Disneys 
12 grundläggande principer. Som läroböcker använder vi främst The 
Animators survival kit av Richard Williams samt Prepare to board av 
Nancy Beiman.

Vi tittar dagligen på film som vi diskuterar och analyserar, vi använder 
även litteratur för inspiration, kunskap och diskussion. 
Animation är en konstform som kan användas som verktyg för visual-
isering i t.ex. spel- reklam eller informationsfilm. Animation kan utföras 
i en mängd olika tekniker. Gemensamt för dessa är att varje enskild 
bildruta manipuleras för att åstadkomma illusionen av rörelse. 

rörelsens konst



Under utbildningen ägnar du dig åt den klassiska animationens 
hantverk och teknik, med ett gradvis ökande inslag av bild- och film-
konstnärliga perspektiv. Ett viktigt mål är att du ska utveckla lusten att 
uttrycka dig och berätta med animation. 
Animationslinjens första år syftar till att ge dig grundläggande kunska-
per såväl praktiskt som teoretiskt. År två ägnas uteslutande åt ett 
projekt som eleven själv formulerar, vanligtvis en animerad kortfilm.

Åk. 1 är uppdelad i fyra övergripande ämneskategorier
 - Animation
 - Filmiskt berättande
 - Teckning/design 
 - Animationsteori

Utbildningens
Innehåll



ANIMATION
 - animationens 12 principer
 - karaktärsanimation
 - animationens särskilda uttryck såsom loopen / cykle /   
  morph / förflyttningar/egna världar/gravitation/anatomi m.m
 -  olika animationstekniker / cut out /pixelering / rotoscope
 - läppsynk
 - digitala verktyg

FILMISKT BERÄTTANDE
 - manus / dramaturgi
 - storyboarding / animatic / filmklipp
 - genre / format / målgrupp /stil
 - olika berättartekniker
 - karaktärsutveckling

TECKNING / DESIGN
 - karaktärsdesign
 - filmdesign / bakgrunder
 - kroki 
 - skulptur
 - olika tekniker och stilar
 - digitala verktyg
 - ljuddesign / musik

FYRA 
ÄMNESKATEGORIER

ANIMATION & KONSTTEORI
 - animationshistoria  
 - projektplanering
 - animationsteori, animationens förhållande till 
  konsten/filmen, animationens förutsättningar. 
 -  filosofiska frågeställningar om tid/rörelse





Totalt erbjuder animationslinjen tjugo stycken studieplatser. Vi antar 
tolv elever till årskurs ett, ca. åtta av dessa antas sedan till ett andra 
projektår. 

Varje elev har en egen dator med ritskärm, ljusbord och förvaring-
sutrymmen. Vi har flera lineteststationer, A3 scanner samt ett an-
tal trickbord för direktanimation. Klassrummet fungerar även som 
visningsrum och är utrustad med projektor + ljudanläggning (5:1). 
Årskurs två sitter i ett eget rum med mer utrymme per person. 

Programvarorna vi använder är: TVPaint, After Effects, Dragonframe 
stopmotion, Adobe Premiere, Photoshop, Logic m.m. Vi har även en 
enklare ljudstudio för inspelning av ljud samt flera stationer för direk-
tanimation/cutout. 

Lo
k

a
le

r 
&

 u
tr

u
st

n
in

g





Varje läsår åker vi till Fredrikstads animationsfestival i Norge. Festi-
valen är internationell och har en tävlingssektion för nordisk/baltisk 
studentfilm. Det är ett viktigt inslag i utbildningen som ger eleven en 
aktuell inblick i vad som sker på den aktuella animationsscenen. 

Under vårterminen brukar vi göra minst en resa då vi besöker någon 
skola eller professionell studio. Stockholm, Malmö, Viborg (Dan-
mark) är exempel. Vi besöker även platser i skolans närhet såsom 
naturreservatet Skurugata, Eksjö Museum m.m. 

resor, studiebesök
& utfärder



utdrag ur storyboard



Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 15 april, om datumet infaller under en helg så gäller 
första efterkommande vardag. Ansökan sker via skolans hemsida. Med ansökan ska bifogas 
personbevis, kopior på tidigare genomförda studier samt eventuella arbetsintyg. 
Dessutom krävs nedanstående arbetsprover. *Observera att två prover ändras årligen, 
TEMA och MOTIV, aktuella instruktioner hittar du på vår hemsida.

1. Ett personligt brev, max ett A4, där du berättar om dig själv och varför du söker till animationslinjen.

2. Ett storyboard/bildberättelse på bestämt 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 samma figur i olika poser som beskriver rörelser (minst 5 st).
 b. teckna två figurer som interagerar och uttrycker känslor (minst 1 st).
 Teckningarna kan föreställa människor, djur eller fantasifigurer. De får inte vara ”fan-art”.

4. Teckningar från verkligheten. Använd valfri analog teknik och:
 a. teckna av människor (minst 5 st).
 b. teckna av  bestämt MOTIV* (minst 1 st).

5. Valfria bilder (minst 6 st). Ett urval bilder som du själv är nöjd med.
 Bilderna kan vara gjord i olika tekniker, såväl analoga som digitala bilder accepteras. 
 Vi ser helst inte att du skickar ”fan-art”, om du ändå väljer det är det viktigt att du ange vad du hämtat   
 din inspiration. 

6. Frivilligt: om du har animation eller filmklipp du vill visa – ladda upp på Vimeo eller liknande och bifoga länk.

ansökan, arbetsprover

Arbetsproverna skickas digitalt via skolans 
ansökningssystem tillsammans med din 
ansökan. Spara filerna som JPG eller PDF. 
Namnge proverna med namn och övnin-
gens nummer. 

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

Tveka inte att höra av dig om du har frågor:
Pär Berg - Linjeansvarig animation
070 498 56 23
p.w.berg@gmail.com

Lycka till, vi ser fram emot din ansökan.
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Välkommen till

SÖRÄNGEN

Sörängslinjen
Naturlinjen
Författarlinjen
Animations- Allmän-
Läkarsvenskalinjen
Keramiklinjen
Bilderbokslinjen
Fotolinjen

Lokala Linjer 
Fotolinjen 
Skrivarlinjen 

Hiss  

Distanslinjer
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