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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. 


(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, utveckla förmåga att skapa bilder med olika 
tekniker, verktyg och material samt utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera 
tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet. Undervisningen ska även ge eleverna 
förutsättningar att utveckla förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck 
och funktioner.)


UPPSTART: Vi går tillsammans igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar bl.a på olika 
exempel på olika serier och seriestilar. Vi går igenom olika begrepp; t.ex. bildutsnitt, perspektiv, 
överskärningar och bildmanus och vi tittar på hur pratbubblor och text kan se ut i en serie. 


Planering Serier Sida  av 1 3

SERIE 
Pinsamt och hemligt 

Så här kommer vi att arbeta:

Varför skall vi arbeta med det här?  
(Syfte inom parantes, Lgr22)

https://bildoformsidan.se/dagbok-for-alla/
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Du väljer en text ur Kamratposten, eller hittar på en egen. När du valt text planerar/skissar du upp 
hur karaktärerna skall se ut, vilken miljö de befinner sig i samt hur det känner sig. 


Du gör ett bildmanus där du bestämmer vad som skall finnas i ruta för ruta, samt vilken text du 
skall ha i varje ruta. Därefter börjar du på ditt original. Kalkera din layout från en av mallarna som 
finns i klassrummet, eller gör din egen. Din serie skall helst få plats på ett A3-papper och täcka 
hela pappret. 


När du har ritat färdigt med blyerts fyller du i alla linjer med svart tusch. Färglägg om du hinner. 

Skriv ditt namn på baksidan och tag ett foto av ditt arbete. Lägg fotot i din bildmapp i Drive. 




Du är uppmärksam vid genomgångar och tar del av de bildexempel som visas.

(Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.)


Du kan omvandla en skriven text/idé till några olika bilder som går att förstå. 

(Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. 

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.)


Du planerar din serie med hjälp av skisser och ett bildmanus.

(Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.)


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

(Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, 
färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.)


Du kan följa instruktioner som ges och förstår vikten av att vara noggrann. Du 
använder material och verktyg på ett ansvarsfullt sätt.

(Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med 
rörlig bild och digital bildbehandling.)


Du kan ta ett foto av ditt arbete och lägga det i din digitala bildmapp,

(Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.)


Planering Serier Sida  av 2 3

Det här skall du lära dig 
 (centralt innehåll i parantes, Lgr 22)

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Arbetsprovet: E C A

Hur lång du 
hunnit med  
övningen.


Du framställer olika 
typer av bilder med 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer.

Du framställer olika typer 
av bilder med 
genomarbetade 
uttrycksformer.

Du framställer olika typer 
av bilder med väl 
genomarbetade 
uttrycksformer.
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•

Planering Serier Sida  av 3 3

Arbetsprovet: E C A

Hur du arbetat 
med den TEKNIK 
och de

verktyg och 
material som 
gäller för 
uppgiften.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, 
verktyg och material 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt.

I bildarbetet använder du 
olika tekniker, verktyg 
och material på ett 
fungerande sätt.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl 
fungerande sätt.

Idé och 
tillvägagångssätt 
under arbetet 
med uppgiften.

Du väljer en idé och 
ett i huvudsak 
fungerande 
tillvägagångssätt.

Du väljer en idé och ett 
fungerande 
tillvägagångssätt.

Du väljer en idé och ett 
väl fungerande 
tillvägagångssätt

Hur du driver  
arbetet framåt i 
klassrummet och 
hur SÄKER du är 
på tekniker/
material.

Under 
arbetsprocessen 
bidrar du till att välja 
handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
efter någon 
bearbetning leder 
framåt.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
leder framåt.


