
DEN
PEDAGOGSIKA
DESIGNBYRÅN

ANIMATION FÖR
BARN OCH UNGA!



- Vad är en pedagogisk designbyrå? 

- Kort historisk bakgrund i animation för barn. 

- Varför göra animation med barn?

- Animation möjliggör lärande och delaktighet.

- Specialpedagogiska aspekter.  

-Några appar vi använder.

- Tre aktuella projekt, skola, fritid och externa aktörer. 

VÄLKOMMEN!
Dagens agenda



Ämneslärare i Konst, Design och Media.
Bildpedagogiska Institutionen på Konstfack. 
Arbeta som "frilansande bildlärare"?  

VILKA ÄR DPD? 
Tre lärare som får designpris?







- Barn ska få göra sin röst hörd.  

- Inte bara skriva, läsa, räkna som
är viktigt. 

- Högre status åt estetiska ämnen.

- Delaktighet!

- Utforska innehåll, form, känsla,
uttryck på flera sätt.

- Utforska nya platser för
konstnärligt lärande.

 



- Lekterapin på Karolinska Sjukhuset i
Huddinge och Solna.

- Skapande Skola-projekt i grundskolan. 

- Utformning av pedagogiska koncept och
verkstäder för museum samt bemanning.

- Meningsfull fritid för barn och unga.

- Kultursommarjobb för unga. 

- Samverkan med kulturskolan, fritidsgårdar
och lokala föreningar, kyrkan mm. 

- Egna utvecklingsprojekt vi söker stöd för.  

- Fortbildning för pedagoger. 
 



Erling Ericsson, animatör och TV-producent. 
Den första animationslådan anpassad för barn. 
Boken, Animera mera : att berätta med ord, bilder,
rörelser och ljud, 1985.
Den tekniska utvecklingen.
 

ANIMATIONS-
PEDAGOGIKENS HISTORIA
Kort introduktion



Erling och Emil-film!

https://vimeo.com/695710303


- Erling Ericsson byggde den första animationslådan
speciellt anpassad för animation med barn på tidigt 80-
tal.
- Lådan var lika mycket en pedagogisk metod som ett
verktyg för att animera film. 

”På 80-talet arbetade jag som tv producent på UR med
fokus på barns eget filmskapande. Elevernas filmarbete
skedde oftast i skolan, och animationslådan erbjöd en
plats, ett utrymme med ljus där filmerna kunde animeras.
När Stockholm var Kulturhuvudstad ’98 blev
animationslådan känd också internationellt”. 
- Erling











Stefan-film!

https://vimeo.com/695709639






TIDIGARE
PROJEKT

FÖR BARN PÅ
DERAS FRITID 

ANIMERA MERA PÅ MÖJA









"Man får använda sin fantasi och då blir allting
mycket roligare!" - Mauni åk. 5 

”Idéen började liten och efter att alla har bidragit
har vi nu fått vår berättelse." - Selma åk. 5

VARFÖR GÖRA
ANIMATION MED BARN?
Vad säger barnen?



TIDIGARE
PROJEKT

SAMARBETA 
MED SKOLAN

EN BREVVÄXLING I FILM!





Film är ett
språk som talas
i hela världen! 

Genom film kan vi göra våra röster hörda.

Genom film kan vi sprida budskap.

Genom film kan vi lära oss nya saker.

Genom film kan vi se världen ur någon annans ögon.

Genom film kan vi berätta vad vi tänker och tycker.

- Och en film kan spridas till många människor!











Femman-film!

https://vimeo.com/695704137


Bara vuxna (relativt välfungerande) människor kan
lära sig av sina misstag. Barn lär sig av att lyckas! 
Därför är det bra att skapa situationer barn klarar av
och tycker är roliga.

ANIMATION MÖJLIGGÖR
LÄRANDE & DELAKTIGHET 
Vad har vi sett?



- Mångsidigt, variera konstnärliga uttryck och material.

- Upprepningsbart, kan göra filmer gång på gång. 

- Kreativt, roligt, lustfyllt. 

- Möjligheter till differentiering, vi är alla olika, gillar olika saker
och det är bra! Vi kompletterar varandra i filmskapandet.

- Relationsbyggande, både mellan barn-barn och mellan barn-
vuxna. 

- Motiverande, hjälper barnen att lära sig, att visa sina
kunskaper.

- Publikt arbetssätt, filmerna kan spridas. 

- Filmerna finns kvar och kan ses fler gånger. 

- Film kan adderas till vad som helst. Ämnen, teman, platser.  

 



Alla historier
kan berättas!

En av de största fördelarna med den animerade filmen

är att alla historier kan berättas. 

Det finns ingenting som begränsar berättandet.

Berättelser som kan hända vem som helst, ute på

gatan, i samhället, på nyheterna - allt processas och

blir en film. Man kan känna igen sig. 

Tex kriger i Ukraina.

 



En metod för
hela livet! 

Genom att lära barn göra animerad film hoppas vi

kunna öka representationen av barns röster samt ge

barnen verktyg för att berätta sina egna, mycket

värdefulla historier. 

Att göra animerad film behöver inte vara en engångs-

företeelse utan en metod att använda livet ut. 

 

 



Delaktighet!
Animerad film gör det möjligt för

barn att uttrycka sina idéer och

övertygelser fritt. 

När barns tankar tas på allvar visar vi

också våra barn att de är en viktig

del av vårt samhället. 

Delaktighetstrappan 

- Sherry Arnstein 1969

 

 



 
Procreate - digital animation/bildskapande
- Man når barn som inte gillar att rita/klippa/pyssla/kladd
- Många barn/unga väldigt intresserade
- Finns en direkt koppling till arbetslivet 
- Många har inte råd med den appen hemma
- En bra"fortsättnings-kurs" 



Hur kan vi anpassa våra workshops så fler barn
kan vara med? 
Workshops är också sociala situationer där alla
ska trivas.
Exekutiva funktioner tränas. 

SPECIALPEDAGOGISKA
ASPEKTER 
Anpassningar?



TIDIGARE
PROJEKT

SAMARBETA 
MED EXTERN

AKTÖR







- Om man inte kan eller vill rita, hur gör
man då? 

- Längre tid för workshopen, två dagar
istället för en. 

- Förberedelser med bilder från teater, på
pedagogerna mm.

- Träffats innan, bygga relation. 

- Skapa en introduktionsfilm som
eleverna kunde se många gånger.

- Större iPad, synnedsättning. 

- Ta reda på bakgrunsfakta om eleverna,
för att göra individuella anpassningar.

 









Knappen!

https://vimeo.com/695746103


Anpassningar som är bra för alla! 

- Knappen

- Bildstöd 

- Större iPad

- Mer tid  

- Jobba med relationen till barnen 

- Ta reda på bakgrundsfakta om barnen
 

 



EN GRUPP MED FÅ VÄNNER 



Inte utgå från att alla barn har råd att köpa en app. 
Roligt om man kan fortsätta efter workshopens slut!

NÅGRA APPAR VI
ANVÄNDER
Bäst med gratis!  





TACK FÖR ER TID!
hanna@denpedagogiskadesignbyran.se

0704811620
instagram @denpedagogiskadesignbyran

www.denpedagogiskadesignbyran.se (Under reconstruction!)


