
FILMFESTIVAL &
AnIMErET MEdIESErVIcE
Læring gennem animation

- et tilbud til folkeskoler



Animeret Medieservice er 

opbygget som en 

abonnementsservice, der 

kan tilpasses den enkelte 

skoles behov og økonomi 

og give lærerne løbende 

sparring og inspiration til 

undervisningen

AnIMErET MEdIESErVIcE & 
FILMFESTIVAL

Animeret Medieservice er et nyt undervis-
ningstilbud til skoler og andre institutioner, 
der vil styrke medieundervisning og skabe 
læring gennem animation. 

Animeret Medieservice giver lærerne 
værktøjet til at planlægge og gennemføre 
en effektiv undervisning, hvor eleverne selv 
producerer små animationsfilm. Denne 
undervisningsform kan bruges både som 
egentlig medieundervisning og som en ny 
tilgang til andre fag og emner. 

Animeret Medieservice er opbygget som en 
abonnementsservice, der kan tilpasses den 
enkelte skoles behov og økonomi og give 
lærerne løbende sparring og inspiration til 
undervisningen. 

Hele konceptet bindes sammen af en 
Filmfestival for børnenes film. Filmene vises 
i biografen og deltager i den regionale film-
konkurrence. Festivalen giver en praksisnær 
og motiverende tilgang til arbejdet med 
animation i undervisningen.

Animeret Medieservice er udviklet af Cen-
ter for Animationspædagogik (CAP), der 
er en del af The Animation Workshop/VIA 
University College og har 16 års erfaring 
med animationspædagogik.



Animeret Medieservice er både en måde 
at implementere mediekundskab i under-
visningen og et undervisningsmedie, der 
kan bruges til at arbejde med fag og emner 
på en ny måde. Når eleverne arbejder med 
produktionsprocessen, er der to lærings-
aspekter på spil på én gang: Dels lærer de 
om filmmediet og dets virkemidler, dels læ-
rer de om det emne, de behandler i filmene. 

Mediekendskab er en afgørende kompe-
tence for børn og unge i dag. Gennem det 
praktiske arbejde med egne produktioner 
får eleverne en forståelse for de filmsprog-
lige greb, som styrker deres evne til at for-
holde sig kritisk analytisk til mediepåvirk-
ninger og øger deres lyst til at være aktive 
og kreative mediebrugere. 

Animationsmediet vækker let børnenes 
nysgerrighed og motiverer dem til læring. 

Samtidig udvikler arbejdsprocessen om-
kring en produktion evnen til planlægning 
og procesarbejde og forener forskellige 
læringsstile. Det giver bl.a. nye muligheder 
for at nå den gruppe af børn og unge, der 
ikke er så bogligt stærke og for at skabe 
en ny tilgang til et bestemt fag som f.eks. 
Natur/Teknik. 

Målrettede projekter med animation i 
undervisningen har bl.a. vist, at produkti-
onsprocessen er særlig effektiv i forbindelse 
med sprog- og læseudvikling. Når eleverne i 
animationsproduktionen skal sætte billeder 
på begreber og hændelser, styrkes deres 
sproglige forståelse og udtryksevne. Des-
uden opfordrer den tidskrævende produkti-
onsproces til at skære ind til benet i fortæl-
lingen, hvilket giver en god forståelse for 
fortællingsopbygning. Teknisk er det enkelt 
at producere animation, da der ligger gratis 
software på nettet, der kombineres med et 
webcam.

AnIMATIon I UndErVISnIngEn

Målrettede projekter med 

animation i undervisnin-

gen har bl.a. vist, at 

produktionsprocessen er 

særlig effektiv i forbin-

delse med sprog- og 

læseudvikling



Animeret Medieservice er bygget op som et fleksibelt abonnementssystem med en 
række ydelser, der kan kombineres og tilpasses institutionernes individuelle behov. 
Ved køb af en eller flere ydelser gives adgang til et aktivt netværk, der skal støtte 
og inspirere lærerne i den videre brug af animationsbaseret undervisning og skabe 
vidensdeling inden for området. 
Abonnementsydelserne kan både finansieres centralt af en kommune, der ønsker at 
gøre det til indsatsområde for alle sine skoler/udvalgte skoler, eller decentralt af en 
institution der vil gøre det til en del af efter- og videreuddannelsesindsatsen.
Et abonnement kan laves i alle prisklasser.

HVAd dÆKKEr ET ABonnEMEnT? abonnementsydeLser:

• Udleje af udstyr: Abonnenten kan leje 
software og teknisk udstyr af høj kvalitet 
til brug i undervisningen. I løbet af leje-
perioden kan du tage stilling til, om du 
vil investere i det anvendte software. Al-
ternativt vejleder Animeret Medieservice 
i, hvordan abonnenten kan downloade 
gratis, men mindre avanceret, software.

• Konsulentservice: Du kan abonnere 
på konsulenttimer, der kan dække over 
både teknisk assistance og indholdsopti-
mering. Der vil være telefonisk hotline, 

mailudveksling og mulighed for, at en 
konsulent fra det professionelle anima-
tionsmiljø deltager i undervisningen på 
skolen.

• Workshops og kurser: Gennem prak-
tisk arbejde med animationsproduktio-
ner lærer lærerne, hvordan animations-
baseret undervisning tilrettelægges og 
får ideer til, hvilke fagområder der kan 
behandles gennem animation.  Alt efter 
abonnentens ønsker kan en workshop 
tage udgangspunkt i et bestemt fag eller 
fokusområde, eller den kan omhandle 
en generel indgang til animationsbaseret 
undervisning.

netværksaktiviteter:

• Filmfestival: Mulighed for at vise 
børnenes film på filmfestivalen ”Anima-
tion for Børn og Unge” og deltage i en 
konkurrence for skoler.

• Seminarer og møder: Møder for 
mindre grupper samt seminarer med 
mulighed for vidensdeling og diskus-
sion.

• Konferencer: Landsdækkende 
konferencer med opgraderende og 
inspirerende oplæg samt fremlæggelser 
af initiativer og forskningsresultater på 
animations- og medieundervisningsom-
rådet.

• Oplæg til tværkommunale projek-
ter: Tværkommunale samarbejder, 

som medlemmerne kan melde sig 
til. Projekterne vil være inspireret af 
aktuelle temaer og tage udgangspunkt i 
de lokale museer, kulturinstitutioner og 
erhvervsliv. 

• Kurser: Kurser for lærere, skolebib-
liotekarer m.fl. Kurserne kan behandle 
brugen af animation i et bestemt fag 
eller de kan fokusere på fx sprogud-
vikling, ordblindhed eller social- og 
specialpædagogiske emner. 

• Hjemmeside: Hjemmesiden er 
interaktivt centrum for netværket med 
invitationer til seminarer, kurser og 
tværregionale samarbejdsprojekter; 
information om filmfestivalen, links til 
den nyeste relevante software og trin for 
trin vejledninger til animationsproduk-
tioner.

dET KØBEr dU

dET FÅr dU MEd grATIS

PriseksemPLer

Et 5.000 kr. abonnement kan f.eks. 
bruges af en enkelt skole eller et biblio-
tek. 

Man kan f.eks.:
• Samle et hold lærere og sende dem 

på 1 dags kursus.
• Afholde en 2-dags animationswork-

shop med en klasse på skolen (2 x 
4 timer).

• Modtage konsulentbistand under 
animationsproduktioner med klas-
serne.

• Leje animationsudstyr.
• Afholde et halvdagskursus med 

efterfølgende konsulentbistand.

Et 50.000 kr. abonnement kan f.eks. 
benyttes af en kommune eller flere 
interesserede institutioner der ønsker at 
gøre animation til et indsatsområde. 

Man kan f.eks.:
• Lave kurser på særligt udvalgte 

skoler med efterfølgende konsu-
lentbistand.

• Få konsulentbistand til alle kom-
munens skoler (max. 100 timer).

• Udvælge lærere til et grundlæg-
gende kursus (max. 120 lærere). 
Derefter vil det være op til den 
enkelte skole at abonnere på konsu-
lentydelser.

• Afholde animationsworkshops med 
10 skoleklasser.

Uanset hvilket abonnement der vælges 
følger alle netværksaktiviteter gratis 
med.



Animeret Medieservice er et tilbud under Center for  
Animationspædagogik (CAP) og The Animation  
Workshop.

Kontakt Anna for booking og information:

Anna Kjærgaard
Tel.: +45 8755 4964
Email: medieservice@animwork.dk
Web: medieservice.animwork.dk

animeret medieservice
center for animationsPædagogik
The Animation Workshop
Kasernevej 5
8800 Viborg


