
Bilduppgift åk 5 Serier

Serier är mer poppis än någonsin, och många unga både läser och 
ritar egna serier. Även vuxna läser och gillar serier, och en del har som 
jobb att rita serier. När man ritar serier kan man använda bara bilder, 
eller både bilder och text, för att berätta något. Vi kommer att jobba 
både med bilder och text, och du skall få göra en egen sida till vårt 
gemensamma seriealbum. Det spelar inte så stor roll om man kan 
teckna bra eller inte - alla har sin egen stil - men man måste planera 
sin berättelse noga och välja ut de bilder man behöver för att den som 
läser serien skall förstå vad man menar. 

Centralt innehåll:  
Bildframställning: Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och 
illustrationer till text. Teckning. 
Redskap för bildframställning: Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till 
exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning 
och hur dessa benämns. 
Bildanalys: Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 
budskap. 

UPPSTART:  
Vi går tillsammans igenom uppgiften på Bildoformsidan och på tavlan. Vi tittar på exempel 
på olika serier och seriestilar och går igenom olika begrepp (t.ex. bildutsnitt, perspektiv, 
överskärningar och bildmanus). Vi gå också igenom hur pratbubblor och text kan se ut i en 
serie, och vad man bör tänka på. 

EGET ARBETE: 
Val av text: Du väljer en text, eller hittar på en egen. Viktigt att detta inte tar för lång tid, 
eftersom det är bilderna du skall lägga mest tid på. 

Idéskiss i litet format: När du valt text planerar du/skissar du upp hur karaktärerna skall 
se ut, vilken miljö de befinner sig i samt hur det känner sig.

Bildmanus: Du gör ett bildmanus där du bestämmer vad som skall finnas i ruta för ruta, 
samt vilken text du skall ha i varje ruta. Din serie skall ha: en tydlig rubrik, minst en 
miljöbild/översiktsbild och minst en närbild. Resten är valfritt.
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Ritning: När du är färdig med ditt bildmanus gör du en ritning i skala 1:1 på A3 80 g. 
skisspapper för att kontrollera att allt stämmer. Du behöver inte vara noggrann - vänta med 
detta tills du börjar på ditt original.

Original: Rita upp alla rutor på ett A3 140 g ritpapper. Rita tunt med blyerts (tryck ej för 
hårt med pennan), så att du kan sudda om det blir fel. Tänk på att ha marginal (mellanrum) 
runt rutorna, speciellt de som ligger i ytterkanterna. Unik att skugga med blyerts och vänta 
med små detaljer tills du börjar med tuschpennan. När du har fått med allt du skall ha 
(form och text) fyller du i alla linjer med svart tuschpenna. Hinner du så kan du färglägga 
din serie med färgpennor (ej tuschpennor dock)

Du visar att du kan omvandla en skriven text till några olika bilder som går att förstå. 

Du kan planera din serie med hjälp av ett bildmanus.

Du vet vad som menas med bildutsnitt och olika perspektiv, samt hur man skapar olika 
uttryck, t.ex i ett ansikte.

Du kan följa instruktioner som ges och förstår vikten av att vara noggrann

Du dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive (och Classroom) och 
lämnar in ditt arbetsprov med namn på när arbetsområdet är slut. Detta gör du 
även om du inte är färdig med uppgiften. 

DITT ARBETSPROV:
I serien använder du ett… så att budskapet framgår,

och den är

I arbetet har du använt (olika) tekniker, verktyg och material på ett… för att skapa 
olika uttryck.

Du kombinerar olika bildelement (bilddelar) på ett… fungerande sätt.

IDÉ, PROCESS OCH PRESENTATION:
I dina skisser ser man att du… genom att återanvända samtida bilder och bearbetar 
uppslag och inspirationsmaterial.

enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.

i huvudsak fungerande sätt relativt välfungerande och varierat 
sätt

välfungerande, varierat och idérikt 
sätt

i huvudsak relativt väl väl

bidrar till att utveckla idéer utvecklar delvis egna idéer utvecklar egna
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Under arbetsprocessen och i ditt arbetet ser man att du

Du kan presentera din serie med … anpassning till syfte och sammanhang.

bidrar till att välja olika 
handlingsalternativ som leder 
arbetet framåt.

väljer olika handlingsalternativ 
och bearbetar arbetet under 
arbetets gång så att resultatet 
leder arbetet framåt.

väljer handlingsalternativ som 
leder arbetet framåt.

viss relativt god god
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