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Abstrakt 
I uppsatsen behandlar jag frågan: Vilka verktyg främjar en enkel väg till berättande med 

tekniken animation? 

 

Jag ifrågasätter idén om att man bör veta vad man ska berätta och hur historien ska vara 

konstruerad, innan man börjar berätta. I stället vill jag visa att förmågan till berättande finns 

inom oss alla, och jag vill i detta arbete prova en metod för att låta berättandet byggas upp i 

interaktion mellan ting, rum och människor.  

Mitt didaktiska syfte är att utarbeta ett pedagogiskt tänkande kring hur jag kan handleda 

elever till ett aktivt och kreativt skapande av berättelser genom animation.  

 

Detta har jag undersökt på två sätt. I den första undersökningen skriver jag om och analyserar 

mitt arbete som handledare i animation med särskoleelever på Utbildningsradions 

medieverkstad (UR) Pedagogiskt forum. Jag går igenom arbetsprocessens alla moment från 

idé till färdig film.  

I den andra delen av undersökningen provar jag, i mitt eget skapande av en animerad 

dockfilm, en ”oplanerande” arbetsmetod där jag har låtit modellskapandet och berättelsen 

byggas upp successivt i en dialog mellan mig själv, tingen, omständigheterna och rummet.  

Denna arbetsmetod har jag dokumenterat genom fotografi, som har utgjort det minnesmaterial 

som jag sedan har beskrivit och analyserat i uppsatsen.  

Mitt gestaltande arbete är därför en aktiv del av uppsatsen, för att jag använder mitt skapande 

arbete som en del i min undersökning. Det är själva skapandeprocessen av min gestaltning 

som jag beskriver i uppsatsen, inte den färdiga filmen.  

 

I min film Den missen hette Bissen ser man två karaktärer i deras hemmiljö. Den ena lägger 

pussel och den en andra sörjer en bortsprungen katt vars bild han tittar på. Tillsammans 

bygger de ett minnesaltare för katten. Filmen är uppbyggd i ett gränsland mellan lek, 

dockteater och animation.  

 

Det jag har sett genom att analysera elevernas arbete på UR, samt i mitt eget filmskapande är 

att om jag och eleverna bara har ett uppbyggt rum, karaktärer och ett summariskt skissat 

storyboard, så byggs berättelsen upp i dialog mellan dessa element. Berättelsen och dess 

detaljer uppstår under arbetets gång.   
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Inledning 

Under en tid har jag arbetat med särskoleelever på Utbildningsradions medieverkstad 

(Pedagogiskt forum)1. Jag har hållit i en två dagar lång animationsworkshop där jag handlett 

barnen genom alla olika faser i filmskapandet. Genom detta har jag fått syn på väldigt mycket 

angående bildberättande och vad animationstekniken kan göra för barnens 

uttrycksmöjligheter2. Det har varit oerhört lärorikt och bidragit till nya erfarenheter och 

lärdomar som jag vill lyfta fram och ta vara på. Jag har parallellt också arbetat med en egen 

animerad film. Efter att ha haft ett ganska stort uppehåll från att själv skapa så ville jag starta 

upp ”motorn” inom mig, för att återigen våga ta steget att göra animerad film. Under senare 

tid har jag också tänkt mycket på hur jag har lekt genom min uppväxt och hur mycket detta 

har betytt för mig och mitt historieberättande. Lekens betydelse som grund för skapande hos 

människan upptar en stor del av mitt resonemang i denna studie och inspirerar till mitt arbete 

med barnen på UR, samt mitt eget skapande. Jag vill i detta examensarbete sammanfatta dessa 

tankar för att få en grund till mitt fortsatta arbete, både med barnen och med mitt eget 

filmskapande. 

Bakgrund 
Det område som jag ska undersöka och analysera är skapandeprocessen av en berättelse 

framställd genom tekniken animation. Jag ska undersöka vilka faktorer som är viktiga i 

processen samt undersöka hur man skulle kunna arbeta för att främja berättandet både i och 

genom animation. Jag vill i undersökningen söka svar genom att själv uppleva och analysera 

processen. I undersökningen kommer jag främst att prova idén om hur skapandet av ett ”rum” 

gör att berättandet kan ta fart. Avsikten är också att prova hur lekens berättarkoder kan tas 

tillvara på vid filmskapande. Jag vill också ifrågasätta och utmana idén om att man måste veta 

vad man ska berätta innan man börjar skapa film, som boken Medieresor om medier för 

pedagoger i kapitel praktiskt filmarbete gör gällande.3 

 

 

 

                                                 
1 www.ur.se/pedagog/teman/tema-IT-och-mediepedagogik/, (07-05-22) 
2 Animation är en filmteknik som bygger på att man tar en bild i taget, på frysta rörelser, av tex. en teckning eller 
en docka (24 bilder på 1sek). När dessa sedan läggs samman ser objektet ut att röra sig.   
3 Olson, Kristin/Boreson, Cecilia (2004), Medieresor, om medier för pedagoger, Stockholm: Sveriges 
Utbildningsradio AB, s.98 
 



 5

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att få syn på vilka verktyg som är viktiga i skapandet av en 

berättelse genom tekniken animation.  

I ett längre perspektiv är syftet att ge ett bidrag till ett förhållningssätt och ny kunskap om hur 

jag som handledare och lärare ska kunna främja berättandet hos elever. Jag hoppas kunna 

utarbeta ett pedagogiskt förhållningssätt kring de faktorer som är viktiga för att främja eget 

berättande, för att sedan kunna använda mig av det i arbetet med elever.  

En annan tanke med denna studie är att få syn på hur man kan ta vara på sina upplevda 

erfarenheter genom att skriva ner dem och analysera dem, både i sin egen skapandeprocess, 

och under arbetet som handledare eller lärare. 

 

För att söka svar utifrån de olika syften som jag satt upp för min studie, har jag preciserat 

följande frågeställning:  

- Vilka verktyg främjar en enkel väg till berättande med tekniken animation? 

 

Teoretiskt perspektiv 
De teorier som jag har haft som grund att stå på under arbetets gång har främst varit  

Lev S Vygotskijs. Hans teorier om lek, fantasi och kreativitet har för mig en stor relevans i 

frågan om vad kreativt skapande handlar om. Även hans idé om den ”närmaste 

utvecklingszonen” är viktig för mig i frågor om handledning av elever. Jag kommer nu att gå 

igenom några citat från honom och några andra som jag tycker beskriver viktiga aspekter 

inför läsningen av uppsatsen. I beskrivningen av undersökningen tar jag inte in några 

reflekterande citat, för att inte bryta upp det undersökande skrivandet, som jag går närmare in 

på under metodkapitlet. Nedanstående beskrivningar och tankegångar har stor relevans i 

denna text.  

 

För att hitta grunden i människans berättarlust har jag gått till leken och dess omedelbara 

behandlande av tecken och dess betydelser.   

”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 

upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar 

barnets egna behov och intressen.”4  

                                                 
4 Vygotskij, Lev S(1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg:Daidalos, s. 15-16. 
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Det är denna kombinationsförmåga som blir viktig att lyfta fram i den arbetsmetod som jag 

vill prova i detta arbete: att ta vara på det fantasin skapar i förhållande till verkligheten. 

”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som 

skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. Denna kreativa aktivitet som grundar sig 

på vår hjärnas kombinatoriska förmåga, kallas inom psykologin för föreställning eller 

fantasi.”5  

 

Jag vill lyfta fram det som Vygotskij skriver om ”inre logik” vilket handlar om hur bilder ger 

andra bilder och berättelserna skapar sina egna lagar.  

”Varken Pugaceev eller skaparen av ett konstverk kombinerar avsiktslösa fantasibilder på 

måfå. Han staplar dem inte på varandra som det faller sig, slumpvis, såsom i drömmar eller 

meningslösa drömmerier. Tvärtom följer han den inre logiken hos de bilder som utvecklas, en 

logik som betingas av de samband verket upprättar mellan sin egen värld och yttervärlden.”6  

 

Leken och berättelserna skapar sina egna lagar, och bjuder in till överenskommelser om vad 

som är vad. För att uppleva till exempel en viss animerad film, måste vi gå med på dess 

illusion och regler. På samma sätt måste man i leken vara överrens om den illusion man 

befinner sig inom för att vara en del av den. Johan Huizinga skriver: 

 ”Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i 

tid och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler.”7  

 

Vilket förhållningssätt bör en handledare ha för att främja en elevs berättande? Jag hämtar 

inspiration till detta i Vygotskijs beskrivningar av den ”närmaste utvecklingszonen”.  

”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen 

hand.”8 Han beskriver hur en person kan vägleda en annan, in i zoner för ny utveckling. 

”Det är inte barnets tillkortakommanden som skall vara utgångspunkten utan deras potential, 

när de får hjälp att prestera inom ramen för sin förmåga.”9  

 

Vi utvecklas på så sätt i interaktion med varandra och tar oss hela tiden vidare till en större 

förståelse.   

                                                 
5 Ibid., s. 13, 
6 Ibid., s. 28, 
7 Huizinga, Johan (2004), Den lekande människan, Stockholm: Natur och kultur, s. 41. 
8 Lindqvist, Gunilla (red) (1999), Vygotskij och skolan, Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk Psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet, Lund: Studentlitteratur, s. 278. 
9 Ibid., s. 278, 
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”Instruktioner spelar stor roll vid utvecklingszoner. Det gör också interaktioner som ger 

barnet imitationsmöjligheter. Vygotskij uppmärksammade ytterligare en metod i 

utvecklingszonerna och det var lekens metod.”10  

 

Leken har en förmåga att ta en vidare till nästa steg i ens kunnande och utveckling. På samma 

sätt kan leken föra en berättelse vidare och vidare. Därför tänker jag att ”lekens metod” kan 

främja ett filmskapande. 

 

Om undersökningen 
Min undersökning är en kvalitativ studie av två olika skapandeprocesser. I den första befinner 

jag mig på URs medieverkstad (Pedagogiskt forum), där jag handleder och observerar 

särskoleelevers arbete med skapandet av en animerad film. Mina observationer gäller både 

enskilda individer och hur de arbetar i grupp. I undersökningen bearbetar jag mina samlade 

erfarenheter av detta arbete. Jag har arbetat med 5 grupper under 5 veckors tid med 2 dagars 

workshop per grupp. Grupperna bestod av 2-6 elever i åldrarna 10-20 år. De kommer från 

olika särskolor runt om i Stockholmsområdet. 

Den andra skapandeprocessen jag undersöker är min egen arbetsmetod i skapandet av en 

animerad dockfilm. Det arbetet sträckte sig över 5 veckor.  

Empiri 
1. Den första delen av undersökningsmaterialet i uppsatsen är en genomgång och beskrivning 

av de olika momenten i skapandet av en animerad film med särskoleeleverna på URs 

medieverkstad. Beskrivningarna och analyserna bygger på mina anteckningar och 

minnesbilder av arbetsprocessen. Jag har valt att samla in detta arbete i förhoppning att få syn 

på viktiga faktorer och aspekter i deras skapandeprocess och i min roll som handledare. 

 

2. Den andra delen av undersökningen har varit att själv skapa en animerad film. Under 

arbetets gång har jag dokumenterat processen genom fotografering. Sedan har jag beskrivit 

och analyserat materialet genom att skriva om de olika momenten i processen för att få syn på 

aspekter som kan vara relevanta för min frågeställning. 

 

                                                 
10 Strandberg, Leif (2006), Vygotskij i praktiken, Bland plugghästar och fusklappar, Nordstedts akademiska 
förlag, s. 159. 
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Både i den första och andra delen av undersökningen är det alltså processen jag bearbetar och 

inte de färdiga film-resultaten. 

Metod 
Del 1: När jag sammanställt och analyserat arbetet har jag försökt att mycket sakligt skriva 

ner moment för moment. Ambitionen har varit att se de små aspekterna av arbetet som också 

kan vara de avgörande för processen, genom att beskriva även det som vid första anblicken 

kan verka meningslöst. Mitt enkla sakliga beskrivande är min analysmetod för att få syn på 

viktiga aspekter som till synes kan verka obetydliga. Sedan har jag tagit ut vissa delar av mina 

minnesbeskrivningar och tagit med dem som ingredienser i min slutsats.  

 

Del 2: Den andra delen av undersökningen har också två arbetssätt, nämligen att först göra 

och sedan beskriva och analysera. Först har jag undersökt ett för mig nytt sätt att bygga upp 

och göra en animerad dockfilm. Jag har låtit modellskapandet och berättelsen byggas upp 

successivt i en dialog mellan mig, tingen, omständigheterna och rummet. Genom att samtidigt 

fotografera under arbetets gång har jag skapat ett minnesmaterial att beskriva och bearbeta. 

Fotografierna har varit ett stöd, och utgjort mina minnesanteckningar av processen. Sedan har 

jag som i den första delen av undersökningen, genom skrivandet som analysmetod, försökt 

kartlägga och analysera min arbetsmetod. Ur detta har jag sedan tagit fram faktorer som kan 

vara viktiga för att få igång berättande och skapande. Jag har beskrivit detta i min slutsats.  

Att jag själv har arbetat rent praktiskt med en animerad film samtidigt som jag har analyserat 

elevernas processer har gjort att jag har fått syn på aspekter som jag eventuellt inte skulle ha 

fått fram annars. Jag skulle vilja benämna detta ”Igenkänningsmetoden”, alltså att jag själv 

genomgår och upplever en liknande process som den jag ser eleverna genomgå och därför 

förstår den, vilket har varit en stor hjälp i mitt arbete.  

 

 

Presentation av Undersökningen 

Del 1: Arbetet på UR medieverkstaden 
Jag kommer nu att gå igenom de olika momenten i den två dagar långa animationsworkshop 

jag höll i på UR medieverkstaden. Projektledaren Magda Jansson på UR medieverkstan har 

tidigare varit ute på skolan och pratat med eleverna om vad som kommer att hända på UR och 

även visat filmer som tidigare grupper har gjort. Eleverna får samtidigt rekommendationer om 
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att de ska göra storyboard och dela upp sig i tre grupper, där några gör radio, några gör TV 

och några gör animation. Sedan är det upp till lärarna hur de vill arbeta med idéarbetet med 

eleverna och vid skapandet av storyboard. Jag har tyvärr ingen inblick i hur detta gått till, men 

meningen är att de ska utgå från ett kompendium från UR om hur man kan göra dessa 

förberedelser.  

Första mötet 

Barnen kommer klockan 9.30. Projektledaren, personen som håller i TV delen och jag själv 

tar emot eleverna och har även riggat all utrustning i förväg. Vi hälsar på lärarna och eleverna. 

Projektledaren berättar om UR- huset och frågar om någon har sett några program från UR. 

Alla har sett något och särskilt Krokodill
11. Genom detta förankras platsen med något de 

upplevt, och många tycker det är spännande att vara i samma hus som inspelningsstudios. 

Ibland kan någon klass vara med på inspelningen av Lilla Löpsedeln
12 på morgonen. Sedan 

går vi igenom vilka som ska vara med i vilken grupp genom handuppräckning. Det är först 

här som jag får veta vilka jag ska jobba med. Det är spännande att se vilka och hur många 

som kommer att vara med i gruppen. Det är lättare att skapa ett bra samarbete i en mindre 

grupp, då alla kan vara mer delaktiga. 

Arbetets början 

Vi presenterar oss i gruppen och eleverna visar vad de har med sig antingen i form av 

storyboard (se bilaga 1) eller bara i form av en historia utan bilder, verbal eller nedskriven. De 

får gemensamt berätta handlingen för mig och jag försöker få klart för mig de stora dragen. 

Tidigare fokuserade jag mycket på momentet att få historien att fungera genom ett storyboard. 

Det var en stor anspänning att försöka skapa eller få grepp om filmen i ett läge där tekniken 

och formen fortfarande var abstrakt, både för mig och eleverna. Vi var alla nervösa över hur 

det skulle gå att samarbeta, och hur resultatet skulle bli. Numera tar jag mycket lättare på det 

momentet, då jag har observerat att det inte är här som filmen skapas, vilket jag kommer in 

mer på längre fram i texten. Det som dock måste utredas i detta läge är var historien utspelar 

sig, vilka karaktärer som är med, och vilka ting som är viktiga för handlingen. Beroende på 

hur mycket hjälp som eleverna behöver med till exempel teckenspråk eller liknande, är deras 

lärare med under arbetets gång.  

 

 
                                                 
11 www.ur.se/krokodill 
12 www.ur.se/lillalopsedeln 



 10

Jag visar materialet 

När vi gått igenom berättelsen visar jag exempel på de tekniker som man kan välja att arbeta 

med. Jag visar upp en lergubbe som eleverna får känna på. Sedan visar jag leran och de får 

känna på hur den känns. Sedan visar jag en pappersgubbe gjord i ”cut out-teknik”. De får 

känna på hur den är att hålla i och hur den är konstruerad.13 En diskussion påbörjas om vilket 

material de ska välja. Det blir majoritetsbeslut som får råda eller kompromisser om det finns 

starka viljor för båda teknikerna. Oftast är eleverna överens. Materialvalet är problematiskt då 

ett material kan passa en elev utmärkt, men inte en annan. Det är också här som lusten ska 

väckas att rent fysiskt börja bygga upp den värld som historien ska utspela sig inom. Jag 

brukar rekommendera leranimation eftersom lerfigurer är lättare att göra små förflyttningar 

med och lättare att bygga upp, rent motoriskt. Dessutom är den tekniken mer begriplig rent 

rumsligt. Pappersanimation kräver tvådimensionellt tänkande vilket kan vara svårt både vid 

skapandet av rummet och för förståelsen av figurernas rörelser vid förflyttningen av dem. 

Tvådimensionella bilder är också mer förknippade med utseendemässiga konventioner och 

inlärda normer om hur saker ska se ut. Alla vet dessutom om, inte minst genom skolan, hur 

bra eller dåliga de är på att leva upp till dessa normer, vilket kan försvåra skapandet. Lera är 

inte ett lika välbekant material för eleverna, men bjuder med sin tredimensionalitet till en 

enklare integration med det rum som filmen utspelar sig i. Vid ett tillfälle när vi gjorde en 

pappersanimation skulle en elev göra ett bord. Han klippte då ut bordsytan i papper och 

tejpade dit utklippta ben så bordet blev tredimensionellt. Jag försökte då visa hur vi skulle 

platta till bordet så att det blev tvådimensionellt. Han kommenterade med att han bara hade 

skojat med bordet. Han accepterade inte det tvådimensionella den dagen. Jag tyckte i det läget 

att det var synd att vi inte kunde ta upp hans tredimensionella intresse och jobba igenom det, 

istället för att bara platta ut hans möbler. Förhoppningsvis fick han ändå ut något av 

omvandlingen från tredimensionellt till tvådimensionellt tänkande.   

Skapandet av miljö, karaktärer och tillbehör 

Här följer några exempel på hur det kan gå till när vi arbetat med leranimation, som har varit 

det vanligaste materialet. Vi börjar med att fördela arbetsuppgifterna vem som ska gör vad. 

En gör havet, någon gör cyklar osv. Alla gör var sin karaktär. Jag visar hur man kan jobba 

med leran och bygga upp figurerna så att allting kan stå av sig själv. De flesta barnen gör 

annars saker som ligger platta som bilder som faller ihop när man reser dem. Detta är ett bevis 

på hur väl inövat det tvådimensionella bildskapandet är, och det kan uppfattas stå som motsats 

                                                 
13  Cut out-teknik innebär figurer gjorda av lösa eller ledade pappersdelar.  
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till det jag skrev tidigare om tvådimensionallitet. Men det jag har sett är att bildberättandet 

och själva förflyttandet av figurerna är mer lättbegripligt i ett tredimensionellt rum. Därför 

visar jag hur man kan ta stora bitar lera och ganska grovt bygga på med mer och mer lera. I 

detta moment kan man se vad eleverna har svårt för och vad de kan. I vissa grupper har 

eleverna var sin assistent som hjälper dem att bygga i leran. I detta moment är det som 

handledare en fin balansgång mellan att stötta, hjälpa och göra. En flicka som jag hjälpte hade 

svårt med att förstå ”lika långa ben” och hur hon skulle få till dem. Läraren sa:                                                                                                                   

- Rulla ut en korv och dela den på mitten så har du två lika långa ben.                                      

Flickan förstod inte och jag tänkte att det är ett typiskt matematiskt sätt att lösa problemet. Jag 

förstod att läraren blev glad att det uppstod mattekunskap ur arbetet med lera, att det fanns en 

”nytta” med det hela. Jag visade hur man kunde dra och forma leran tills de såg lika långa ut, 

och vi provade tillsammans olika sätt att få benen lika långa. Jag tänkte, tänk att detta är ett 

moment i att berätta en historia. Alla sådana små delar i skapandet skulle jag vilja ha tid att gå 

på in i ordentligt med eleverna, men de uppkommer när man är på väg någon annanstans och 

har ett annat mål än att just träna ”lika långa ben”. I detta moment bestäms storlekar och 

proportioner på karaktärer och saker, utefter det begränsade material som vi arbetar med. Här 

finns en låsning i de färger som finns och det blir för mycket kompromissande med elevernas 

idéer ibland. Jag blir ofta förvånad över hur flexibla eleverna är med färgernas betydelser och 

vad de berättar. Det är jag som styr in dem på vissa färger så att en betraktare skall förstå vad 

olika saker föreställer. Men i vissa fall är eleverna väldigt noga med att färgerna ska vara 

tydligt förklarande. Fortfarande så hänger allt i luften och eleverna vet inte vart deras arbete är 

på väg, och hur det ska bli. De som inte riktigt fastnar för att bygga upp saker i lera börjar 

skruva på sig. De personerna brukar jag därför ta med till animationslådan (se bilaga 2). Där 

får de välja bakgrundsfärg och markfärg och placera ut de föremål som är klara. Det är i detta 

läge som det hela visualiseras och blir tydligt. Alla har i leken byggt små världar med hus, 

gubbar och vägar och placerat saker i bestämda förhållanden till varandra. Det är med 

självklar enkelhet som eleverna bygger upp den värld som ska bli skådeplats för berättelsen, i 

relation till kameran som blir en ställföreträdande betraktare. Vid ett tillfälle var en elev helt 

ointresserad av att bygga i lera, men dominerade sedan totalt när sakerna skulle placeras. Han 

ville helt och hållet själv ställa allt på plats. Varenda liten sten var viktig. Lärarna kallade 

honom en riktig liten regissör. Jag skulle i det läget ha velat kunna ta vara på hans intresse för 

berättande genom sakernas placering och inbördes förhållanden. 

I skapandet av en animerad film dyker det upp många olika moment som elever kan visa ett 

särskilt intresse för och använda sig av på något speciellt sätt. Dessa intressen skulle bättre 
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kunna tas tillvara på och vidareutvecklas med eleverna individuellt. För att kunna ta vara på 

dessa stunder skulle en förutsättning vara att ha ett flexibelt arbetssätt.   

Introduktion av tekniken 

När all miljö är byggd och karaktärerna är på plats samlar jag alla elever vid animationslådan. 

De får då testa att flytta på föremålen, och jag tar en bild för varje förflyttning. Sedan tittar vi 

på hur det se ut när deras förflyttningar spelas upp i datorn. Det är nu för första gången som 

alla får se hur det ska gå till och det är viktigt att alla får prova att flytta föremålen så att de 

sedan vågar ta steget när vi gör filmen. Jag har märkt att det är med stor försiktighet som 

många närmar sig skådeplatsen och ibland har det inträffat att någon inte vågat alls, utan bara 

velat titta på.  En annan elev tog föremålen och kramade sönder dem eller slängde bort dem. 

Det finns många sätt att närma sig inspelningsplatsen, varför jag också här försöker att vara 

lyhörd när det gäller att stötta, hjälpa, visa och göra. Detta har visat sig vara den centrala 

frågan i min handledarroll.  

Att börja animera 

Eleverna får ansvara för olika moment efter intresse och engagemang, och de byter 

ansvarsområden under arbetets gång. Nu börjar skapandet av filmen. Vi tittar på vårt 

storyboard och bestämmer vad som ska hända i första scenen. Jag ställer in bildutsnittet i 

samråd med eleverna. Sedan ber jag dem tänka ut vad som i ett längre perspektiv ska hända i 

scenen. Till exempel: En person går fram till en stol och sätter sig, samtidigt rör sig något i 

bakgrunden. Det verkar finnas en svårighet i att flytta små steg i taget, att ta en bild till datorn 

och att samtidigt ha ett mål med förflyttningen, det vill säga att översätta små steg till en 

sammanhängande rörelse. Detta handlar om att kunna förstå en rörelses olika positioner vilket 

är en svårighetsgrad som egentligen skulle kräva en egen workshop. Gruppen måste också 

vara överrens om hur förflyttningarna ska se ut, då samarbetet är avgörande för scenens 

berättande. Därför är den första överenskommelsen viktig innan infilmningen startar. Därefter 

fortsätter det så här: Jag ansvarar för kameravinklarna och klippen, och i samråd bestämmer vi 

scen för scen efter handlingens bästa. Efter att ha gjort en scen så tittar vi på den. Efter det får 

de flesta en kick av animationens magi, att det rör sig. Jag blir lika glad varje gång som 

eleverna blir förtjusta över detta och deras lust blommar upp. Det är fantastiskt att tekniken 

ger liv åt våra lerfigurer. Makten över berättandet blir tydligt. Samtidigt infinner sig en 

hisnande och allvarsam känsla inför animationens villkor. Lång arbetstid ger ett kort resultat. 

Man får i detta läge ett perspektiv på tiden som man nästan bara kan uppleva genom 

animation. Jag tycker om denna slags relation mellan arbete och tid. Det påminner om när jag 
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var liten och skulle rensa ogräs i potatisåkern. Framför mig hade jag flera hundra meter av 

plantor, och samtidigt var jag fast vid var och en. Jag var tvungen att glömma tiden och lägga 

mitt mentala fokus på ett annat plan för att stå ut med situationen. Samma sak är det med 

animation. Det blir därför något meditativt med arbetet, och om man inte går med på detta så 

kan man heller inte animera. Som handledare så måste jag hjälpa till att skapa denna stämning 

av koncentration och lotsa eleverna genom arbetet så att de upplever att de klarar av det och 

inte ger upp. Många gånger har elevernas lärare påpekat att ”Så här koncentrerat har vi aldrig 

sett honom arbeta förut”. Koncentration är en positiv känsla när man får möjlighet att uppleva 

den. I animationen ser man direkt målet med koncentrationen. Det upprepande och rituella 

arbetssättet kan möjligen också ha en lugnande verkan. Att jag som handledare själv deltar i 

samma arbete kan möjligen också ha en inspirerande och stabiliserande verkan, och eleven 

uppfattar att sitt arbete är viktigt då handledaren gör samma sak. Med det allvar och det totala 

fokus som måste till för att det ska bli något animerat, så tror jag att eleven upplever en 

greppbar och aktiv koncentration. Därtill kommer magin i resultatet och kopplingen mellan 

modellen, gubbarna och bilden på TV:n, liksom erfarenheten att man själv kan göra något 

som syns på TV:n. Här blir min roll som handledare också att visa, stötta och göra.  

 

Ibland vill någon inte alls delta i flyttandet av figurerna och jag måste dels försöka att få 

eleven att delta, men också att tillåta att de bara ser på. Jag visar ”flytta så här…”. Om eleven 

då tar steget att våga, flyttar gubben tio centimeter bort, måste jag väga resultat mot att eleven 

tog steget att delta. Men jag kan inte heller lämna dem till sitt öde och inte ta förflyttningarnas 

utseende på allvar och låta resultatet bli alltför förvirrande. Ett bra resultat ger också ett 

självförtroende att fortsätta. Så handledningen blir en mix av att godta ”konstiga 

förflyttningar” och att handleda i en förflyttning som ger en förståelig rörelse. Det viktiga är 

att alla känner att de har varit med och format fram filmen, och får en ”kick” av resultatet.  

Klippning och ljudpåläggning 

När alla scener är tagna flyttar vi datorn till ett annat bord och sätter oss runt omkring.  

Vi kommer överens om vad filmen ska heta och skriver titel och eftertext, och gör eventuella 

klipp. Jag försöker skapa alla klipp i rätt tidsföljd vid infilmningen, då alla inte kan delta 

aktivt vid klippningen. Filmen är därmed i det närmaste färdig direkt efter infilmingen. Sedan 

lägger vi på ljudet. Eleverna talar in dialogen samtidigt som de ser filmen spelas upp i realtid. 

Först får de höra sin röst inspelad och vi provar att göra ljud, för att avdramatisera inspelandet 

av deras röster. I detta moment brukar vissa dra sig tillbaka, de som är osäkra på sin röst och 
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inte talar så tydligt. Som handledare gäller det här att skapa en stämning av att det är lätt och 

ofarligt och att allt accepteras om de bara själva är nöjda. Något som lätt kan störa 

koncentrationen i detta moment är när några elever som inte deltar står och lyssnar eller när 

en lärare har krav på eleverna som jag märker inte går att uppfylla under rådande situation. 

Kraven måste alltid stå i proportion till vad som är ett möjligt resultat utifrån de 

förutsättningar som finns. Överhuvudtaget är det störande när någon som inte deltar kommer 

med krav och inlägg som inte är möjliga att uppnå, eller ens finns som önskan hos eleverna 

själva att uppnå, utan bara finns hos en betraktare utifrån. Jag märker tydligt när sådana 

kommentarer inte passar i processen, då jag arbetar så nära med eleverna. Som handledare går 

jag in i samma överenskommelse som eleverna och försöker handleda inom de ramar och 

nivåer som vi gemensamt skapar under arbetets gång. Därför märker jag tydligt vad som stör 

processen istället för att stötta den. Om man inte förstår vad som är ett möjligt resultat att 

uppnå efter förutsättningarna ska man inte störa skapandeprocessen genom orimliga och 

oförståeliga krav. Att spela in sin röst kan vara svårt och om eleverna blir pressade att säga 

något kan det helt ta stopp. Min erfarenhet är att om eleverna inte känner sig direkt utpekade 

och pressade har de mycket lättare för att prata och göra ljud. Om jag som handledare 

dessutom gör bort mig först genom att göra ett löjligt ljud så släpper det på spänningarna. En 

gång var det en flicka som inte kunde prata, hon uttryckte sig med teckenspråk och kunde 

göra väsande ljud. Jag har en tydlig minnesbild av hur hon gjorde teckenspråk framför 

mikrofonen när alla skulle låta som fåglar. Det blir för mig en stark symbol för den lek och 

överenskommelse som uppstår i skapandet. Den mentala förflyttningen av vad verkligheten är 

och består av.  

När allt ljud är klart ser vi på filmen och pratar lite om vad de tycker om den och jag 

berömmer dem för deras insats och tackar dem för ett gott samarbete. Alla får var sin kopia av 

filmen med sig hem.   
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Del 2: Mitt filmarbete, ”Den missen hette Bissen” med Bubba och 
Bulgar 
Här nedan kommer beskrivningen av arbetet med min egen animerade film. Det blev en 

dockfilm på två och en halv minut. I filmen är både jag och dockorna animerade, alltså är 

tekniken en kombination av dockanimation och pixilering14. Filmen kom att handla om två 

karaktärer, en vanlig dag hemma hos dem, där den ena lägger pussel och den andra sörjer en 

bortsprungen katt som han har på bild. Tillsammans bygger de upp ett minnesaltare för katten.   

Musiken och kortet 

Allting började med att jag köpte ett elpiano. Jag har alltid tyckt om att spela piano och att 

sjunga låtar från sextio- och sjuttiotalet. Några har jag gjort inspelningar av med hjälp av en 

digital recorder, och en av dem var ”Love Hurts”. Jag ville göra något med musiken då den 

ofta är det enklaste och mest direkta estetiska uttrycket, som uppfyller mottagaren och spelar 

med känslolivet. När jag lyssnade på det jag spelat in, gick jag runt i lägenheten. Plötsligt ser 

jag ett kort på en katt som tittar längtande på mig, och i det ögonblicket blir det den som 

sjunger ”Love Hurts”.  I denna koppling blev det tydligt hur musiken och bilden samspelade 

och fick ett gemensamt uttryck som jag ville använda mig av på något sätt. Ett bra medium 

för att låta bild och ljud samspela är film, och idén föddes till att göra en animation med 

katten och musiken. 

Rummet på skolan 

Jag fick tag på ett litet rum på skolan, där jag kunde vara en längre tid. Samma dag satte jag 

mig ner och tecknade första utkastet till en film (se bilaga 3). Rummet gjorde att jag fick en 

rumslig bild av vad som skulle vara möjligt att genomföra, hur stort, hur brett osv. Rummet 

gav mig idén om kamerans vinkel i förhållande till en modell. Rummet gav mig också 

startsingnalen till att göra en animerad dockfilm. Drömmen och idéerna står i förhållande till 

möjligheten. Omständigheterna ger idéerna.    

Karaktärerna 

Jag har tidigare arbetat med två karaktärer som heter Bulgar och Bubba. Dessa har för mig 

inarbetade roller och karaktärsdrag. Tidigare har jag gjort fotograferade serier med dessa två, 

och har länge tänkt att det skulle vara kul att se dem röra sig. Egentligen har dessa dockor inte 

kroppar som är ämnade för animation. Men jag tänkte inte låta det stoppa mig att arbeta med 

dem då de har personligheter som stämde överens med det uttryck jag ville ha i filmen. De 

                                                 
14 Pixilering innebär att man animerar människor, precis på samma sätt som en lergubbe, man tar en bild per 
förflyttning med 24 bilder per sekund. 
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båda var som mina gamla vänner som man kan lita på när det kniper. Deras uttryck inspirerar 

mig till att ge dem personligheter. 

Att bygga upp miljön 

Jag började bygga upp kulissen i det lilla rummet. Jag utgick från det gratismaterial som jag 

kunde komma åt på skolan. Jag har låtit materialet styra uttrycket och varit flexibel inför 

modellens utseende och anpassat mig efter förutsättningarna. På ett sätt har jag arbetat 

planlöst i ett längre perspektiv, men jag har skapat kortsiktiga planer efter förutsättningarna 

för att inte låsa mig till en idé om något som kanske inte skulle vara möjlig att uppnå. 

Återigen skapar förutsättningarna visionerna och utefter dem har jag låtit modellbygget ta 

form. En inspiration har varit de rum som finns i boken De ovanliga, Människor som går mot 

strömmen där man får följa några människor som lever lite avskilt och på ett annat sätt än 

normen15. Gamla gubbar ute i skogen med egenhändigt byggda hus. När jag var liten hälsade 

jag ofta på hos några sådana gubbar, och deras hem minns jag mycket tydligt. Tidningspapper 

på golvet med fastspikade trasmattor ovanpå. Tidningar staplade i travar och vävtapeter på 

väggarna. Jag ville att Bubba och Bulgar skulle bo på ett liknande sätt, men under arbetets 

gång drogs det hela mot en mer ombonad stil.     

Samspelet med karaktärerna och att bygga illusion 

När jag började bygga modellen så bestämde jag mig för att leka att Bulgar och Bubba hjälpte 

till med att renovera deras hem. I alla moment som jag gjorde så fanns de med, dels som en 

rolig ingrediens i arbetet, att tänka i den dimensionen, men också genom att jag 

dokumenterade processen och tog fotografier på oss när vi byggde och hur vi hjälptes åt. (se 

bilaga 4) Detta gjorde att vi stärkte banden, alltså att jag på så sätt fortsatte att fantisera kring 

deras personligheter och historia. Det var också ett sätt att testa hur leken kan vara ett tillstånd 

som främjar de kreativa dragen i arbetet. När man skapar något motoriskt är det lätt för tanken 

att spinna loss i oväntade banor. Återigen vill jag likna det vid att rensa ogräs i potatisåkern. 

När vi rensade ogräs försvann vi in i en lek och blev olika karaktärer och lekte en verbal lek 

för att glömma tiden. På samma sätt skapar jag en fantasivärld under arbetets gång vid 

modellbyggandet tillsammans med Bulgar och Bubba. Jag har hört många historieskapare 

prata likadant om sina karaktärsskapelser. De pratar om dem som om de levde. Man skapar 

egna världar och överenskommelser för att karaktärerna ska få liv och trovärdighet, och 

utvecklas som personligheter och inte bara vara ett tomt skal.  

                                                 
15 Mokvist, Åke(2000), De ovanliga, Människor som går mot strömmen, Stockholm: Byggförlaget Kultur, s. 
143. 
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Hitta saker till rummet  

När modellen var klar behövde jag saker till inredningen. Vi, alltså jag och Bulgar åkte till 

Stadsmissionen och började leta efter saker till deras hem. Detta var ett otroligt roligt 

moment. Återigen styr utbudet hur resultatet ser ut i kombination med vad jag söker efter. Det 

som är så bra med det är att man inte känner sig utlämnad och ensam med sitt arbete då man 

kan ta in någon annans estetik och föremål. Det är som ett grupparbete, som ett estetiskt 

grupparbete, där olika estetiska uttryck och strävanden vävs samman och bildar ett nytt 

uttryck. När jag går runt och tittar har jag med mig rummet mentalt och dess ungefärliga mått 

och färger finns lagrade i minnet. När man handlar inredning förflyttas man mentalt till den 

plats där ett föremål ska stå. Man lever sig in i platsen och fokuserar på färg och form. Det är 

också intressant att se på människor som handlar. Deras beteenden förändras på så sätt att de 

kan stå stilla länge med ett föremål i sin hand och med en tom blick. Jag kan förstå hur de i 

sina tankar placerar produkten i sina hem, och bearbetar storlek och färg. Jag tror att 

”trösthandlande” går ut på att man glömmer sina bekymmer för att det mentala fokuset 

hamnar på ett annat ”estetiskt” plan, och dessa estetiska fantasiavvägningar upptar ens tankar. 

Det här kombineras med att man tänker att en ny sak ger en ny start och att den ev. kommer 

att ”laddas” med goda erfarenheter. Detta är en aspekt av kreativt skapande och shoppande. 

Och också därför var detta moment i processen en lösgörande faktor i arbetet.   

Tekniken, och att få hjälp  

Att få hjälp med teknik är oerhört betydelsefullt i skapandet av film. Att någon kommer och 

visar, kopplar sladdar, och fixande tekniska hjälpmedlen, har en enorm betydelse för arbetet. 

När jag får grepp om tekniken tar arbetet ett stort steg framåt (se bilaga 5). Sådan är min 

erfarenhet och så var det även i detta projekt. Den mediala omformuleringen från 

tredimensionell modell till digital bild tar form, och filmidén går från abstraktion till 

verklighet. I strävan efter att komma närmare och närmare ett verkligt resultat och 

förverkligandet av tanken, är tekniken det verktyg som hjälper en med de stora stegen. När 

tekniken inte fungerar så märker jag hur viktig den är, då hela arbetet står och faller med den.  

Filma in och bygga berättelse utan storyboard   

När all teknisk utrustning och min tredimensionella modell var klar, så var det dags att börja 

animera.  Jag hade kvar mitt snabbt skissade storyboard från den första idén. Jag tittade på 

den och konstaterade att det inte skulle fungera som film. Jag bestämde mig då för att fortsätta 

arbeta utan några längre planer, precis som hela projektets uppbyggnad. Jag beslutade att 

bestämma historiens berättelse klipp för klipp och vinkel för vinkel, men med 
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ursprungstanken som grundhistoria att sträva efter. Sedan började jag att animera. I detta 

moment hade jag hjälp med att ta bilderna, och en person att diskutera med angående klippen. 

Det hade stor betydelse att ha flera ögon på filmen direkt vid skapandet av den, då jag lätt kan 

bli blind gentemot mina egna skapelser. Stämningen var mycket koncentrerad och vi 

vaggades in i ett koncentrerat stabilt tempo genom animationens små förflyttningar av 

dockornas rörelser. Tidsuppfattningen går förlorad och saknar betydelse när man animerar, 

genom att man fryser alla rörelsers olika positioner och tar en bild per frysning.      

Saker samspelar med karaktärer och berättelsen blir till 

Också här försökte jag att liksom i leken samspela med karaktärerna och rummen och tingen, 

och utifrån det skapa berättelsen. Rummet sätter ramarna för vilka vinklar som är möjliga, och 

hur karaktärerna kan förflytta sig i rummet. Detta tvingar klippen till ett särskilt berättande, då 

jag också tar hänsyn till vilka förflyttningar som är dramaturgiskt möjliga efter en films 

logiska uppbyggnad. På så vis tvingar rummet in mig mot ett visst filmberättande. Tingen i 

rummet samspelar med karaktärerna likt tingen gör i våra hem. Vi använder dem omedvetet 

och på grund av att de finns där, och vi förhåller oss rumsligt till dem. Jag inredde rummet 

utan en tanke på berättelsen, men med tanke på vad karaktärerna kan tänkas använda och göra 

(se bilaga 6). Men under skapandets gång så får tingen betydelse för berättelsen och för den 

framåt, med den rumsliga begränsningen. Fantasin bygger berättelsen genom de ramar och 

överenskommelser som rummet, tingen och karaktärernas egenskaper möjliggör.  

När man leker och skapar uppstår berättande och detta berättande befinner sig i ett rum/plats. 

Rummets betydelse för berättandet är både dess uteslutande och inneslutande effekt. Ofta när 

jag skapar berättelser, antingen i form av sångtexter eller serier, så börjar jag bara med en 

bild, utan någon tydlig tanke. Sedan tar berättandet fart utifrån den, därför att ett rum har 

skapats där händelser kan äga rum. En bild eller en scen har en inre logik. Tänk dig att du 

leker med en docka på ett bord. Du går med dockan tills den kommer fram till bordskanten. 

Nu uppstår olika tänkbara vägar att gå. Antingen stanna och gå tillbaka, eller hoppa ner på 

golvet osv. Här får din docklek olika hädelsecenarion utfrån den miljö den är placerad i. När 

man t.ex. gör en serie så skapar man den rumsliga förutsättningsvärld som sedan en karaktär 

kan förhålla sig till och handla utifrån. Rummet gör berättandet möjligt. Rummet kan i detta 

hänseende vara allt från en känslomässig relation till en badstrand, eller ett fikarum. 
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Mina händer och dockornas liv 

När jag animerade dockorna höll jag dem med mina händer eftersom de inte kan stå själva. 

Jag gjorde små förflyttningar av dockorna och mina händer som också var med i bild. Jag 

ville prova att kombinera två olika sätt att ge dockorna liv, det vill säga dels ett dockteater- 

liknande sett, att man med sin inlevelse och fokus rör dockorna på så sätt att de ser levande ut, 

och dels genom animation, som fryser ”inlevelseögonblicken” och fångar min lek med 

dockorna. Kameran fångar ”lekögonblicket”.  I filmen ville jag ha med vinklar som 

konnoterade till lek. Jag tror att essensen i leken är att förflytta sin koncentration och inlevelse 

in i något annat. Att berätta något som inte finns, med hjälp av eller i förhållande till ting, 

platser, medier. Mina händer fick bli symbolen för denna handling alltså ”livsöverföringen” 

till tingen. Leken begränsas till det ”rum” man befinner sig i, både fysiskt och mentalt. Det 

”rummet” blir fullt av möjligheter genom fantasin. I leken är en viktig aspekt av den fantasin 

man då använder sig av, att förflytta egenskaper hos ett ting till ett annat. I sandlådan på ett 

dagis kan sand bli till glass och barnen och läraren sitta i sandlådan och låtsasslicka på sanden 

som också har fått egenskapen av en glass. Fantasin är en produkt av verkligheten och 

verkligheten har formats av vår fantasi.  

”Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi och det finns ingen motsättning mellan 

fantasi och verklighet. Fantasin är inget primitivt eller metafysisk utan en medvetandeform – 

kombinationsförmåga - som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Ju rikare verklighet, 

desto mer möjligheter till fantasi och vice versa.”16   

Det färdiga resultatet 

När alla klippen var klara och lagda i ordning, var det med skräckblandad förtjusning jag 

nalkades slutresultatet, och frågan kom upp om jag kände mig nöjd eller inte. Frågan om vad 

jag kan acceptera och vad står jag inte ut med att ha med i filmen tar vid. Ork ställs mot 

ambition, och frågan uppstår hur långt jag är beredd att ta arbetet. Hur viktigt är det då att 

vara nöjd med resultatet för ens fortsatta arbete och utveckling inom området? Jag upplever 

det som så att jag vill att den energi som lagts ner på arbetet ska stråla tillbaks och ge någon 

slags hopp och lust inför fortsatt arbete inom området. Att arbetet som jag lagt ner inte ska 

vara förgäves utan motsvara mina förväntningar. Om resultatet inte blir vad jag förväntat mig 

så är det lätt hänt att lusten inför arbetet tar slut. Om resultatet inte ger något tillbaka, som 

                                                 
16 Gunilla Lindqvist i förordet i Vygotskij, Lev S (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg, 
Daidalos, s. 9.  
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någon slags utomstående individ kan det hända att jag vill ta sönder det för att straffa 

resultatet, för att det inte ”ställer upp” på en när man själv gett det så mycket tid. Detta kan 

låta bisarrt men sådana känslor har jag upplevt och sett andra uppleva. Som när elever river 

sönder en bild eller klämmer sönder en lergubbe de gjort. Jag tror att om man själv nöjd med 

resultatet byggs självförtroendet upp och produkten strålar tillbaka på en och gör en rikare, 

kompetentare och starkare. Sedan finns alla nivåer där emellan. Ibland blir jag likgiltig, ibland 

hatar jag det och ibland älskar jag resultatet, allt utifrån mina förväntningar och det är bara en 

själv som förstår den sidan av verkets betydelse. Att handleda elever fram till ett bra resultat 

gagnar säkert det fortsatta intresset för mediet, då vi bygger upp oss själva i dialog med de 

ting vi konsumerar och skapar.    

 

Sammanfattning  
Ur undersökningen drar jag ut följande viktiga aspekter. Det jag har fått syn på genom att 

analysera elevernas arbete på UR samt mitt eget filmskapande är att om jag och eleverna bara 

har ett uppbyggt rum, karaktärer och en summariskt skissad storyboard, så byggs berättelsen 

upp i dialog mellan dessa faktorer. Berättelsen och dess detaljer uppstår under arbetets gång. 

Dessa blir verktygen för skapandet, och dessa verktyg skapar sig själva i dialog med 

förutsättningarna. Om de rumsliga förutsättningarna finns för en berättelse har jag sett att 

deltagarnas skapandeförmåga frigörs. Man bör också skapa en stämning av att allt räknas som 

berättande, och inte begränsas av berättarkonventioner. Belägg för att alla har förmågan till 

berättande finns i människors sätt att leka. När vi sätter igång att leka bestämmer vi, vilka vi 

är, var vi är och ungefär vad leken ska handla om. Under lekandets gång utvecklas lekens 

berättelse och scenarion. Jag vill kalla både mitt och elevernas förhållande till 

karaktärsinlevelse och förhållandet till rummet för lek, där kameran får stå för en betraktare 

av leken som registrerar och fångar den. Leken påverkas av denna ”betraktare” på så vis att 

man komprimerar och fokuserar berättandet rent tidsmässigt. Jag har också sett att arbetet 

med skapandet av rummet och figurerna är avgörande för åt vilken riktning berättandet tar, 

och det är i det arbetet man skapar förutsättningarna för berättelsen. I dessa moment öppnar 

sig många viktiga verktyg för lärande som en handledare kan ta upp och använda sig av.  
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Slutdiskussion  
Jag vill motsätta mig ett sådant filmskapande som kräver att man först har en berättelse, som 

man sedan ska gestalta, då jag har sett att det först är i görandet som berättelsen blir 

verklighet. Görandet står alltid i relation till omständigheterna och omständigheterna skapar  

berättelsen. I boken Medieresor, om medier för pedagoger, i kapitlet praktiskt filmarbete har 

författarna spaltat upp grundregler för arbetsprocessen17. Den första punkten är:  

”- Se till att ni har en historia att berätta.”  

Jag skulle vilja sätta denna punkt sist i arbetsprocessen. Den första punkten kan inte rymma 

allt, och att sedan allt arbete går ut på att förverkliga den. Denna punkt tror jag får en 

övermäktig tyngd hos dem som ska skapa. Som mediapedagog vill jag att alla förstår att de 

har berättelser inom sig och att de uppkommer i dialog med omgivningen, om man tar vara på 

de verktyg som främjar detta som finns runt omkring oss. Om vi vid filmskapande med barn 

utgår från lekens berättarkraft kommer dramaturgin in bakvägen eftersom barn ofta leker 

något de upplevt, genom film, böcker och TV. Den känsla de har för berättande kan en 

mediepedagog ta vara på genom att lyfta in deras lek i en filmteknisk kontext. 

Jag motsätter mig inte att sätta ut ett riktmärke för berättandet till exempel i form av 

storyboard. En liknelse skulle kunna vara: - Jag vet att jag ska över berget till byn på andra 

sidan. Det är mitt riktmärke, men jag kan inte veta hur vägen dit ser ut innan jag finns på plats 

och förhåller mig till omständigheterna. 

 Det finns mycket som jag har fått upp ögonen för i och med detta arbete och som jag skulle 

vilja undersöka närmare. Till exempel skulle jag vilja undersöka om animation skulle passa 

särskilt bra som arbetsmetod för barn med koncentrationssvårigheter, på grund av det jag 

observerat och skriver om under rubriken ”Att börja animera”.  Jag skulle också vilja titta 

närmare på handledarens funktion och förhållandet mellan att stötta, hjälpa, visa och göra. Att 

undersöka denna komplexa interaktion mellan handledare och elev under skapandeprocessen 

kunde bygga vidare på Vygotskijs teori om den ”närmaste utveckligszonen” i frågan om 

handledning i animation. En fråga som jag tidigare har funderat över har åter väckts till liv, 

både genom mitt eget skapande och genom arbetet med eleverna. Ur stycket under rubriken 

”Det färdiga resultatet” uppkommer frågan: Hur viktigt är ett ”bra” slutresultat för ens 

fortsatta lust och engagemang i det kreativa arbetet?  

Detta är några bland många frågor som jag skulle vilja ta reda på inför mitt fortsatta arbete 

med barn och animerad film. 

                                                 
17 Olson, Kristin/Boreson, Cecilia (2004), Medieresor, om medier för pedagoger, Stockholm: Sveriges 
Utbildningsradio AB, s.98 
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Bilagor 

Bilaga 1. Barnens storyboard till filmen ”Spökenas utflykt” 
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Bilaga 2. Animationslådan på UR mediaverkstaden 
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Bilaga 3. Det första storyboardet till min film.  
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Bilaga 4. Jag och Bulgar hjälps åt med att bygga deras hem och min modell. 
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Bilaga 5. Den tekniska utrustningen tillkommer. 
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Bilaga 6. Bubba och jag interagerar med tingen. 

 


