
Animasjonsfilm med Xtranormal 

 Skal du prøve deg på å lage enkel animasjonsfilm bør 
du ta en titt på et program som heter Xtranormal1. Det 
er veldig moro, men du er nødt til å ha dialog på engelsk, tysk, fransk eller spansk – 
skriver du norske ord prøver figurene å uttale, men det blir veldig rart fordi de prøver å 
lese det som engelsk. 

Du kan enten laste ned programmet til egen PC  eller velge onlineutgaven. Det er gratis 
registrering (du får en epost og må bekrefte for å aktivere). I onlineutgaven har du noen 
flere miljøer og figurer enn i versjonen du laster ned, men på den andre siden jobber 
onlineutgaven tregere. I onlineutgaven trykker du Make Movies – og så er du i gang. 

Deretter er det å velge setting(omgivelser) og figurer. Du legger til tekst og figurene 
uttaler og har synkroniserte munnbevegelser til teksten. I tillegg kan du legge til 
handlinger (hvordan figuren skal stå, uttrykk, armbevegelser) – du kan legge til 
lydeffekter og musikk, du kan få figurene til å gå rundt omkring. En fiffig sak er magicam 
som gjør at kamera automatisk zoomer inn på den som snakker. Et annet tips er å legge 
på pauser – det er egen funksjon, men bruker du den ikke blir det ikke noe naturlig 
stopp i samtalen/dialogen. Du kan også velge ulike kameravinkler. Litt prøving fram og 
tilbake…men egentlig ikke så veldig vanskelig.  

Du kan eksportere resultatet som mp4 (laste ned på egen PC og evt viderebearbeide den 
i program som moviemaker med kutte scener, legge på musikk, legge til scener osv). 
Mp4 kan du også laste opp på YouTube og så bruke “embed”-kode for å “lime” filmen inn 
igjen i LMS, blogg, wiki osv. I onlineutgaven lagres film på nett, og så kan du sende 
lenke via facebook, delicious, digg, stumbleupon osv – og du får også “embed”-kode slik 
at du kan sette filmen inn på wiki, blogg og i LMS. 

Hva kan man bruke det til?  

Lage instruksjonsvideo, forklare ting, lage nyhetssending, send personaliserte meldinger, 
fortell vitser – kan nok hekte på en del ulike kompetansekrav innenfor digital 
kompetanse hvis man er litt kreativ…nok en gang fantasien som setter grenser 

Min yngste (9. klasse) ble insipirert av mine forsøk og lastet ned programmet til egen PC. 
Hun hadde i engelsklekse å skrive om Winston Churchill – og i tillegg til å skrive 
faktalinjene inn i arbeidsboka lagde hun en video med samme teksten i form av en 
dialog. Hun sa at det var litt vanskelig med en gang, men etterhvert ble det veldig lett og 
det var morsomt (men det er gjerne litt for mye musikk på filmen enn hva det burde 
være, kan være vanskelig å høre det som blir sagt…øvelse gjør mester). Det fristet i alle 
fall til gjentakelse. Det er talesyntese også på tysk, fransk og spansk – sådette kan man 
bruke i flere språkfag! Video ble eksportert som mp4 til egen PC (du bare trykker 
eksporter film) og deretter lastet opp på youtube for så å bli “embedded” til min blogg – 
her er lenke til innlegget.2 Her har du en lenke til en video om Edgar Allan Poe3, her har 
man brukt animasjon hvor “han selv” forteller om sitt liv. 

Hvis man skal være riktig avansert kan man lage en nyhetssending som man bearbeider 
i moviemaker ved å dele opp videoen og legger til andre videoer i mellom – akkurat som 
en nyhetssending på TV ellers.  

                                                 
1 http://www.xtranormal.com/index 
2 http://evabra.wordpress.com/2009/11/09/undervisningsopplegg/ 
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3 http://www.xtranormal.com/watch/5430141/ 
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