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Sammanfattning

Denna undersokningen ar ett forsok att se hur mycket av amnesunder-
visning, kursplan och kursmal som kan rymmas inom serietecknande 
som (undervisnings) metod. Genom att knyta an till elevers egen kul-
turkonsumtion hoppas jag kunna knyta an ny kunskap till det eleven 
redan ar bekant med Serier blir da har som en brygga mellan det de 
redan vet och det de ska lara. Arbetet genomfors genom undervisn-
ingsforsok som vetenskaplig metod och genom diskursanalys av 
seriemediet. Jag tycker mig se genom detta arbete att man ur det serie-
massiga, serierna i sig och serierelaterat innehall i allmanhet, kan skapa 
en pedagogisk metod for bildamnet.

Detta ar ett s.k. alternativt examensarbete som innehaller en textdel och 
en gestaltande del. Den gestaltande delen ar bilaga V. Detta examens-
arbete, inklusive den gestaltande delen, finns ocksa webbpublicerat pa 
http://www.estet.umu.se/alt.exarb/index.htm tillsammans med 
andra s.k. alternativa examensarbeten. 

Sokord: Comics, Bild, Pedagogiskt arbete, 
Undervisningsforsok.
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Forord

Jag har alltid fascinerats av hur en ny varld oppnas for en nar 
man  tvattar  en  spegel  och  torkar  av  den.  Bilden  klarnar  och 
sjalva  spegeln  blir  osynlig,  transparent,  upphor  att  existera. 
Samma upplevelse kan jag finna i bildskapandet, denna trans-
parens av mediet,  som i sig blir  osynligt.  Vad ar det som har 
klarnat, vad ar transparens i det har fallet? Att det satt man valt 
att jobba med inte skymmer det man vill  uppna.  Handlingen, 
meningen eller det uttalade blir sjalvklar och en del i klarheten 
ar forstaelse,  man ser inte ytan; man ser igenom den. Samtidigt 
ar det inte total inlevelse i en bildvarld, inte ens sakert att det ar 
en avbildning alls,  det  har  galler  fullt  ut  aven nar materialet, 
ytan ar malet.

Hur ska man oppna detta fonster, rensa ”smutsen fran ytan”, sa 
man ser varlden genom den? Inte varlden pa andra sidan, utan 
reflektionen  av  ens  egna  gestaltande,  projekteraande,  reflekt-
erande klarhet. Inte genom overforing av mekanisk skicklighet 
eller hantverksskicklighet utan genom  att ge verktyg for forsta-
else. 

Ett  sadant  verktyg  skulle  kunna  vara  serietecknande  eller 
serieliknande verksamheter.

Illustration : Författaren sitter och ritar serier. Aborrsundet; Tällträsk. 



INLEDNING
Syftet ar att undersoka hur serieteckning och seriemässighet  kan 
anvandas som ett verktyg for variation till annan bildundervisning, 
komplement eller alternativ. Genom analys av arbeten med serier, sa 
kallad serietransformerad bildanalys soker jag i min undersokning svar 
pa hur man skulle kunna skapa forstaelse hos eleven, for kunskaper 
som eleven forvantas lara sig i bildundervisningen. 

Genom att knyta an till elevers egen kulturkonsumtion, det de 
redan ar bekant med, hoppas jag uppna denna forstaelse. 
Undersokningen blir ett forsok att se hur mycket av amnesundervis-
ning, kursplan och kursmal som kan rymmas inom serietecknande som 
(undervisnings) metod, men aven hur man kan anvanda sig av seriernas 
formspråk pa andra satt i bildundervisningen, utover serietecknande. 
Serier blir da har som en brygga mellan det de redan vet och det de ska 
lara.1 

Vad är poängen ?

Vad ar poangen med att diskutera en obekant kunskap genom en 
bekant struktur? Jag har sjalv upplevt mig blivit hjalpt av liknande 
larande i mina tidiga stravanden och modor inom bildskapande. 
Stravan att uppna resultat i det lilla ledde mig in pa spar som gav mig 
fordjupade kunskaper inom omraden jag inte forvantade mig och som 
jag sakert skulle dragit mig for att ge mig in pa, eller for den skull, inte 
vetat att jag skulle kunna. Jag larde mig helt enkelt annat, genom det jag 
redan visste, nar jag forsokte bli battre inom det jag kunde.

1 Om man på något vis skulle lyckas att presentera och lära eleven se, förstå och använda sig 
av nya kunskaper, genom aktivitet de redan helt eller delvis redan är bekant med, har man 
vunnit mycket. I sin förlängning kan man även tänka sig att användandet av det bekanta 
(serier ) skulle kunna öka motivation till att lära med fördjupad förståelse för avancerade 
och/eller komplicerade bild och formmässiga problemställningar och/eller uttryckssätt inom 
bildskapande och bildämnet. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

SYFTE

Syftet med detta examensarbete ar att undersoka serieteckning och 
seriemässighet  som en pedagogisk metod i bildundervisning och  att 
undersoka hur man pedagogiskt kan anvanda sig av seriernas formspråk.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Är serier en del av ungdomskulturen idag, laser unga serier?

Kan anvandande av serier eller serieliknande element oka motivation 
till amnet, genom att knyta an till ungas egna kulturkonsumtion?

Vilka kurs- och amnesmal kan uppfyllas genom anvandandet av serier 
och/eller seriers form i bildundervisningen? 

AVGRÄNSNINGAR

Bildamnet, anvands har som en sammanfattande term for det Estetiska 
programmets Bild och form inriktning, samt karnamnet Estetisk verksamhet 
och till viss del aven Estetik och skapande, da dessa tre omraden ar i 
paritet med varandra och tangerar eller overlappar varandra.

 Jag har aven lagt mer fokus vid den seriekultur(serier och serielasande; 
serieanvandning och seriekultur) som forekommer inom Sverige, aven 
om den oundvikligt ar paverkad av andra landers seriekultur2.

2 Jag är väl medveten om det inflytande Mangan har på serieutbudet och serieintresset på 
senare år, men har ändå i detta arbete valt att inkludera Manga in i det övergripande serie-
begreppet; istället för att behandla den som en enskild enhet. På samma vis som jag inte gör 
skillnad på europeisk och amerikansk seriekultur. Manga är huvudbegreppet för seriemediet i 
Japan. Har på senare år även fått betydelse av ett visst utseende; en viss stil, oavsett ursprung. 
Det är i avseende på det senare som handböcker i Mangatecknande och kurser i Mangateck-
ning kan förekomma. Manga har tilldelats betydelse av ett visst utseende, en viss stil, så har 
även andra länders benämning för seriemediet tilldelats nya betydelser. Fumetti, det Italien-
ska ordet för seriemediet, är även ett begrepp för en stil som kombinerar fotografier och prat-
bubblor. På samma sätt kan man tillskriva det franska begreppet Bande Dessineé,  (ordet för 
seriemediet) en viss ”europeisk stil”, när begreppet omnämns av en amerikan. Det råder minst 
sagt delade meningar runt ord och begrepp för serier och mycket beror på hur man ska 
förhålla sig till kopplingen mellan (stil)utseende, innehåll, teknik och form. 
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BEGREPP
Cartoon och Cartoony

Cartoon ar ett sammanfattande ord  fran engelskan (framst Amerikansk engelska) for 
allt som har med (tecknade) serier, tecknad/animerad film, skamtteckningar, 
karikatyrer, skissartat tecknande o.s.v. (det vill saga allt som ar tecknat) att gora. Nar 
jag anvander mig av seriemassigt, tangerar jag detta begrepp (cartoony) men avser inte 
att anvanda seriemassighet som en motsvarighet eller oversattning av begreppet. Inom 
Sverige kan aven cartoon/cartoony anvandas i betydelse av en viss bildmassig stil, 
men det rader ingen konsensus om detta bruk. 

Ordet serie och begreppet tecknad serie

I detta arbete kommer jag anvanda mig av orden: serie; serier; serien
i betydelse av det man associerar till tecknade serier. Det svenska ordet for serier star 
inte for sig sjalv, utan ar avdelat ur begreppet serie, en talfoljd eller serie foremal. For 
att skilja ut och definiera det fran andra serier (talserier, bildserier, föreläsningsserier, TV-
serier osv) brukar serier (som vi talar om idag) betecknas som tecknade serier, vilket da 
antyder att en serie maste vara tecknad for att fa vara en serie. Vi vet att sa inte maste 
vara fallet, aven om de flesta serier ar tecknade idag. 3

Serierelaterat

Serierelaterat ar allt som pa ett eller annat satt tar upp serier eller har med serier att 
gora. Hollywood filmproduktioner baserade pa seriefigurer likval som penna, papper 
tusch, kan hanvisas till detta.

Serietransformerad

Jag anvander ordet i betydelsen av nagot som ar serietransformerat nar de lanar sitt 
uttryck av serier, berattar som serier eller lanar seriens formsprak. Det 
serietransformerade far drag av seriemassighet.

Seriens formspråk

De olika formmassiga uttryck som serier anvander sig av, som bildrutor, pratbubblor, 
textplattor m.m. Se aven seriemassigt.

Seriemässigt

Jag anvander mig i det har arbetet av ordet i betydelsen: Det som utgår från idéen om vad 
serier är. Idén om vad serier ar kan vara nagot annat an det som serier faktiskt ar. (Se 
mer under: De fyra kriterierna for seriemassighet.)4

3 Att beteckna serier med ordet serier är lite svårdaterat, men i Norsteds Nyord i svenskan 
från 40-tal till 80-tal (2001) står att orden seriemagasin och serietidning dateras till 50-talets 
början. Svenska Dagbladet nämner serie, i betydelsen av (tecknad) serie som det i det här 
arbetet avses, redan 1942 (SvD 1942). Tidigaste användning av ordet i betydelsen som här 
avses är i Skämtbilden och dess historia i konsten av Carl G Laurin (1908) redan i början av 
seklet 1900. Man kan anta att användandet av ordet serie eller tecknad serie förekom runt 
sekelskiftet 1800-1900 inom en mindre krets och att begreppet blivit mer allmänt först långt 
senare (1940-1950 tal).

4 Suffixet -mässig ger detta en betydelse av att kvalificera sig till någon kategori enligt vissa kriterier; 
 Som det anstår en serie, et.c,  -mässighet” i betydelsen av ”som överensstämmer med 

l. är karakteristisk för (ngn l. ngt),
li. i enlighet med”.  

SAOB : webupplagan. (080130)
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METOD

URVAL OCH DATAINSAMLINGSMETOD

Jag har dels gjort en undersokning av min egen undervisning, vad man 
benamner som undervisningsforsok och dels gjort ett forsok till diskurs-
analys av serier.

Urval 

Under hosten 2007 har jag haft privilegiet att undervisa en grupp elever 
i bild pa en gymnasieskola i en medelstor stad i norra Sverige. Gruppen 
bestar av femton elever fran olika program vilka har valt bildkursen 
som en del av sitt individuella val, alla eleverna var andraarselever pa 
gymnasiet.5 Jag har pa sa vis kunnat folja eleverna, deras utveckling och 
intresse for bildamnet. Under en period i slutet av terminen arbetade 
dessa elever med serier och darefter med serieliknande former initiera-
de av mig. Det ar denna undervisningsperiod, tillsammans med text-
analys och samtal, som jag valt att studera. 

Genomförande

Undervisningen lag som en integrerad del i deras ordinarie undervis-
ning och utgjorde inget avbrott fran kursen. Vad jag daremot gjorde var 
att lagga till de tva seriemässiga moment som framgar nedan (redovisning 
i serieform och bildanalys i serieform s. 13-14). 

I diskussion efter momenten har jag aven tillsammans med 
eleverna lyft fram metaperspektivet pa det just genomforda.6 

For att prova mina idéer om serier och seriens formsprak i bild-
undervisningen valde jag att genomfora de tre olika momenten, med 
olika ingangspunkt i relation till det seriemassiga. 

Det forsta momentet ska undersoka hur kursmalen kan 
integreras i serietecknandet. Det andra ska undersoka seriemassighet 
som redovisningshjalpmedel. Det tredje ska undersoka anvandandet av 
seriemassighet i bildanalys. Hela perioden avslutas med en 
sammanfattande diskussion tillsammans med eleverna.7 

5 Eleverna kom från medieprogrammet, estetiska programmet inriktning musik och från 
samhällsprogrammet.

6 En sådan diskussion skulle säkert genomförts oavsett anledning, men här blir den även en 
del av min undersökning. Momentet var alltså en  större del av deras ordinarie undervisning 
som enbart delvis tillrättalagts av mig som en del för min undersökning.

7 Serietecknandet och de två  seriemässiga försöken och diskussionen genomförs under en 
femveckors period, med två längre lektionspass (á två timmar) per vecka. Lektionsperioden 
genomförs med enbart två korta avbrott, ett lektionsbortfall på grund av ledighet och under 
ett lektionspass besökte eleverna en konsthall.
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Datainsamling 

Vid lektionerna har jag fort minnesanteckningar om vad vi pratat om, 
vilka fragor som dykt upp, vilka problem som vi stott pa och vilket 
engagemang och motivation eleverna visat. Jag har aven valt, att som en 
del i mina minnesanteckningar, inkludera fotografier av (whiteboard) 
tavlan efter varje lektion. Jag har aven samlat in lektionsplaneringar, 
lektionsutvarderingar och lektionsmaterial. 

Efter varje lektionstillfalle har jag ocksa samlat in alla elevers 
skisser och anteckningar. Till detta skall aven raknas elevernas 
slutgiltiga resultat i de olika ovningarna/lektionerna. 

Utover detta har jag gjort dagbokanteckningar over lektionerna 
och lektionsplaneringen. Min intention var att intervjua nagra elever 
fore och efter lektionsforsoken men detta fick utga pa grund av yttre 
omstandigheter som jag har inte behover redogora for. 

Jag har efter genomforda lektioner haft informella samtal med de 
pa skolan narvarande bildlararna, for att fa del av deras erfarenheter 
och reflektioner runt det aktuella amnet. 

Jag ville aven veta vilken syn bildlararna pa den aktuella skolan 
hade   gallande anvandandet av serier i bildundervisning. Samtal med 
bildlarare sammanfattades efterat och borde ha bandats, men jag beslot 
vid tillfallet att inte gora sa. Jag har aven tittat pa den bild av serier som 
tecknas av den tillgangliga litteratur som forekommer inom skolan (se 
bilaga IV)

Data och forskningsetiska principer

All persondata ar borttagen och all fakta ar avpersonifierad i materialet.
Jag har tagit del av de forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhallsvetenskaplig forskning som antagits av Humanistisksamhalls-
vetenskapliga forskningsradet.8

Närläsning av kursmålen
Estetiska programmet och enskilda ämnen /kurser

Jag laser framst kursmalen for gymnasiekursen Bild och Form 150p, men 
jamfor denna med texterna i kurserna Bild och form, grundkurs; Bild och 
Form, fördjupning; Estetisk verksamhet; Bild och till viss del aven Estetik 
och skapande. Utover det, laser jag programmalet for det Estetiska 
programmet och Läroplanen för gymnasieskolan, da dessa tva pa sitt satt 
paverkar alla bildkurser.

8 ”Ämnesradet forutsatter att (...)  har tagit del av personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och personupp-̊ ̈ ̈
giftsforordningen (1998:1191) samt att projektledaren, da personuppgifter i PUL:s mening skall utnyttjas,̈ ̊  
uppfyller foreskrivna anmalningsplikter och inhamtar erforderliga tillstand. Det bor observeras att PUL ar̈ ̈ ̈ ̊ ̈ ̈  
teknikneutral och saledes galler all sadan behandling av personuppgifter som helt eller delvis ar automat-̊ ̈ ̊ ̈
iserad. Lagen galler saledes inte bara datalagrade uppgifter utan ocksa personuppgifter som framgar av̈ ̊ ̊ ̊  
bilder och ljud. Amnesradet forutsatter vidare att anslagsmottagaren och projektledaren foljer arkivlagen̈ ̊ ̈ ̈ ̈  
(1990:782) och arkivforordningen (1991:446) angaende forvaring, fortecknande, gallring, m.m.” Forsk-̈ ̊ ̈ ̈
ningsetiska principer s.16
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Textanalys

Jag har inom ramen for arbetet har jag valt att lasa litteratur om serier, i 
syfte att teckna mig en bild av faltet; aktorerna; teorierna och 
stromningarna, som beror serier i stort. I denna lasning inkluderas saval 
flera internet kallor, som vetenskapliga artiklar, debattforum (inom och 
utom Sverige), bloggartiklar och nattidningsartiklar9. Jag har forsokt att 
lasa sa mycket av litteraturen som mojligt, men ett urval ar oundvikligt 
att gora. Jag har utgatt fran allmanlitteratur om serier och fran 
Magnussons (2005) avhandling om serier. Darutover har jag dar jag 
funnit behov av, gjort sokningar eftervissa amnen for att fordjupa mig. 
Jag har i forsta hand last texter om serier och undervisning, serier om 
serier, serieteoretiska texter, i andra hand texter som tar upp serier i 
forbigaende och statistik relaterat till serier.. 

Samtal med bildlärare

I slutskedet av mitt arbete med eleverna forde jag ett kortare informellt 
samtal med bildlararna pa skolan om deras erfarenheter av serier och 
bildundervisning. Jag ville jamfora mina egna upplevelser och slutsatser 
med deras erfarenhet av serier i bildundervisningen. Jag valde inform-
ella samtal framfor intervjufragor, just for att inte begransa diskussionen 
till mina egna antaganden; vilket skulle visa sig vara klokt. Det ar latt att 
som utfragare paverka den intervjuade med sina forvantningar och for-
utfattade mening. En intervju kan latt lasas in pa ett givet spar, med 
felformulerade fragor om man fragar for att fa ett visst forvantat svar. 
(Johansson & Svedner 2006); darfor ar alla former av oppna samtal att 
foredra. Jag har aven forsokt att forhalla mig sa neutral som mojlig i 
samtalen, sa att jag varken skyndar pa eller avbryter. Som samtals-
modell har jag utgatt fran trefasmodellen for professionella samtal 
(Hagg & Kuoppa 1997). Men att det inte handlat om att kartlagga och 
atgarda; utan att bara fa vetskap och ge utrymme for den andre partens 
tankar, funderingar och asikter.10

9 Även om jag inte kan använda mig av åsiktdrivna forumdiskussioner som referensmaterial, så kan de vara 
en källa till information. Information som förvisso måste verifieras innan den når in i en vetenskaplig art-
ikel. De olika forum och bloggar som fungerar som knytpunkter för serieintresserade i Sverige, ger på sitt 
sätt också en bild av seriesverige. När man ska ta sig an ett ämne som serier, som saknar en bred akadem-
isk grund, är det svårt att finna relevanta och vetenskapliga källor. Det är för visso inte svårt att finna käl-
lor eller statistik. Inte heller analyser av seriemediet och seriegenrer. Det finns många, även vetenskapliga 
källor som omnämner seriemediet. Det svåra är att finna texter skrivna av andra än entuiaster för mediet 
eller av de som har i sin agenda att begränsa det. Dessa källor är ofta färgade av sin vinkling av ämnet. 
Med det sagt, kan jag även säga att det finns relevant litteratur, skriven av entuiaster; såväl som i böcker 
som på internetforum, i nättidningar och bloggar.

10 Samtal här handlar om att få djup i samtalet utan att styra samtalet. Samtidigt som jag utgår från en 
modell för vägledning så används den här för att samtala utan att styra den som samtalas med. 
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UNDERVISNINGSMETODER

I utformandet av lektionerna har jag utgatt dels fran mina erfarenheter 
fran konstskolor, mina erfarenheter som larare inom gymnasieskolan 
och som larare i andra former. Som min didaktiska kompass och hjalp, 
har jag haft Lindstrom & Pennlerts (2003) Undervisning i teori och praktik.

Serietecknande som metod

Den undersokta perioden borjar med vad man kan beskriva som tradi-
tionell undervisning i serietecknande, dar eleverna ska producera var 
sin serie. 

Innan momentet startas upp, fragas eleverna om det ar detta som 
de vill och kan tanka sig att jobba med. Vi kommer overens om det ar 
serier vi ska jobba med (detta sker i slutet av en lektion med annat 
innehall). Nast foljande lektion introduceras seriearbetet, med en 
diskussion om hur serier brukar se ut och kan se ut; vi tittar aven pa 
flera exempel ur olika sorters seriegenrer. Har ges stort utrymme for 
reflektion over vad de vill framstalla, hur de vill framstalla det och om 
de vill beratta nagot. Eleverna instrueras att ta tid pa sig att tanka ut vad 
de vill jobba med, garna satta sig och skissa pa eventuellt innehall.

Till lektionen delas ut ett forsta instruktionsmaterial och ett 
samtal fors i klassrummet med forevisande av bilder och kompleter-
ande anteckningar och teckningar pa tavlan. Efter omrostning beslut-
ades om ett gemensamt tema. Det fastslogs aven att serierna skulle 
redovisas i form av en  tidning (i mindre upplaga). 

Min forsta tanke var att temat skulle handla om deras vardag i 
skolan, nagot som jag aven framforde, men ingen av eleverna tyckte det 
var en bra idé. Temat blev istället glädje, nagot de fick forhalla sig fritt till. 
Seriernas langd begransades ocksa till maximalt tjugo sidor, och att 
varje elev skulle gora minst tva seriesidor. Vi beslot aven, for tydlighet-
ens skull, att serierna inte behovde vara roliga eller underhallande, men 
att de far vara roliga och underhallande. 

Jag beslutade att eleverna skulle imitera den traditionella 
framställningsprocessen 11, med sina olika steg av synopsisskrivande, per-
songalleritecknande, forskissande och renritande av serien. 

Jag ville aven att serieoriginalen skulle vara ritade i ett storre 
format an det format serien senare skulle reproduceras i. 

Ett storre originalformat ar bra, dels for att de manga stegen i 
serieskapandet skulle ge mig tillfalle att inforliva kursens olika delar 
och mal, in i undervisningen om serietecknade, dels av de 
forutsattningar skolan tilldelat kursen. 

11 Den traditionella framställningsprocessen. Här avses det mer traditionella att arbeta med 
serietecknande i flera steg. Där man utgår från ett manus eller en idé för en handling, samt 
vilka aktörer som serien ska innehålla. Därefter genomarbetas hela handlingen i skissform, för 
att utröna vilka bilder som behövs för att berätta handlingen. Serierutorna renritas sedan och i 
de flesta fall även tuschas . Den här processen utgår från serier som berättande form, men kan 
även användas för ickeberättande och experimentiella serier. I det här arbetet har vi även 
uteslutit den idag naturliga följden av att gå vidare med serierna digitalt. Men detta är helt 
beroende på de ramfaktorer som den här kursen har haft att brottas med.. På den aktuella 
skolan, är nog detta den minst prioriterade bildkursen. Kursen är förlagd i en bildsal med de 
älsta inventarierna. Salen saknar dator och projektor. OH-apparaten är en äldre modell vars 
armatur har börjat mörkna. Tvättstället i rummet har trasiga kranar.
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 Eftersom vi skulle kopiera upp en mindre upplaga av serierna 
och skolan saknar fargkopiatorer, framstalldes serierna i svart-vitt. De 
overenskomna kriterierna for arbetet med serier sammanstalldes till ett 
dokument som delades ut till eleverna. (se bilaga I).  

Eleverna far jobba sjalvstandigt och i sin egen takt med serierna, 
de far hjalpa varandra och de far hjalp vid behov av lararen (som ar 
forfattaren i det har fallet). 

Lektionspassen inleds med kortare gemensamma genomgangar. 
Jag ger tips om hur man kan lagga upp sitt arbete med serier under de 
forsta tva lektionspassen. Vi tangerar aven vad som ar berattande i seri-
ens form och hur man kan utnyttja detta i sin egen serie. Vikten vid des-
sa tva genomgangar laggs vid att eleverna skall ha verktyg att satta igang
sitt eget arbete. 

Foljande lektionspass inleds med kortare exempel av seriers 
form.12 Har ar avsikten att eleverna skall fa se dels tidigare moment ur 
kursen kanaliserad och/eller exemplifierad i serieform och dels att de 
ska fa ytterligare tillfalle att se seriers variationsrika uttryck.13  

De overgripande malen for det har kursmomentet var i forsta 
hand att eleverna skulle jobba med att kombinera ord och bild, jobba 
med komposition, beratta eller beskriva genom bilder. Men aven att se 
en funktion for bild i samhallet och media, att fa prova en bildspraklig 
form och att se ett av manga samtida konstnarliga uttryckssatt och dess 
varierande tekniker. 

Underliggande mal med momentet var att lyfta fram tidigare 
kursmoment och fora samman dem i ett och samma uttryck. Det ar i 
linje med kursplanens mal for forstaelse och bildframstallan.

Vid momentets slut sammanstalldes de serier som var klara till 
en serietidning.(se bild i bilaga I) 

Under den avslutande diskussionen sammanfattades kort allt 
som sagts om serier och exemplifierades genom elevernas egna alster. 
Har framkom aven nya saker som tidigare inte diskuterats, som till 
exempel bildlosningar, berattande eller form, alla med utgangspunkt i 
olika losningar hos elevers egna bilder.

Seriemässighet som redovisningshjälpmedel

Nasta moment har inte serietecknande som metod eller ett serierelaterat 
innehall. Har ar det redovisningsformen som far en seriemassig pragel.14

Lektionen eleverna genomfor och uppgiften i sig ar alltsa inte det 
som jag undersokte, aven om den paverkar situationen. Det ar istallet 
hur redovisningen genomfors och utformas som undersoks. Resultatet 
av deras arbeten presenteras som en bildserie och diskuteras som en 
helhet, som en sammanfattning av vad de genomfort. Momentet 
genomfors som foljande.

12  Ur serier; genom teckningar på tavlan;  via exempel. Se bilaga I och V
13 Jag refererar till moment ur den tidigare kursen under hösten på ett sådant sätt att det tydligt 

ska framgå att det är ett visst moment som åsyftas.
14 Se bilaga II för förtydligande exempel.
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 Eleverna far gora trafikmarken med egna symboler, men skall 
utga fran vagmarkens formella utseende och form. Varje elev instrueras 
aven att ha i atanke en plats dar deras eget vagmarke skall placeras 
inom skolan. 

Hur paverkar denna skylt de just tillverkat den platsen och hur 
paverkar platsen den skylt de just tillverkat ar fragan som stalls? 

I slutet av lektionen placeras skyltarna ut och de instrueras att 
fotografera sig sjalva tillsammans med sin skylt. 

Nasta lektionstillfalle, presenteras bilderna av eleverna och deras 
skyltar. Fotografierna ar utskrivna och uppsatta, nar de kommer till 
klassrummet. Det ar alltsa jag som arrangerat bilderna och satt samman 
dem till en bildserie. Lektionen inleds med en diskussion om skyltarna 
och om eleverna hort nagon kommentar om de skyltar de placerat ut. 

Utover diskussionen om skyltens paverkan pa rummet och 
rummets paverkan pa skylten, diskuteras aven de uppsatta bilderna 
som en helhet, vad sager helheten om deras arbete och arbeten. 

Seriemässighet som bildanalys 

Tredje momentet bestar i en bildanalysovning. Man utgar fran en bild 
och laser den genom att dela upp bilden, efter sin egen lasning. Bilden 
formas till en serie bilder; vilka presenteras och diskuteras gemensamt 
i klassen. (se bilaga III) Fokus laggs mer vid diskussion och medveten-
gorande an vid avbildning eller bildframstallan. 

Eleverna presenteras forst for hur lasningen av en bild ar tankt att 
genomforas och presenteras. Efter genomgangen instrueras de att (pa 
egen hand) soka upp en bild eller ett fotografi att jobba utifran. 

Övningen genomfors genom att eleven valjer ut en bild att 
analysera som eleven sedan redovisar infor hela klassen. 

Eleven redovisar sin analys genom att sammanstalla och dela 
upp bilden, sa att det framgar hur eleven last bilden. 

Eleven skall redogora for vad de uppmarksammat i bilden och i 
vilken ordning de uppmarksammat dessa delar.

Eleverna redovisar hur de last bilden genom att rita av bildfrag-
menten (de delar av bilden de uppmarksammat) och satta dem i den 
ordning som de last bilden. 

Även om eleven kopierar bilden (digitalt eller analogt) och redo-
visar kopiorna ar det godkant, sa lange som de olika fragmenten tydligt 
avdelas och satts i sekvens. 

Övningen avslutas med att alla far presentera sin bildanalys, 
argumentera for sina val och diskutera varandras analyser.
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RESULTAT
LITTERATURGENOMGÅNG

I foljande text soker jag olika definitioner av seriemediet och serieform-
en, genom en genomgang av olika seriedefinitioner. Jag skall aven titta 
pa lasning av serier bland unga idag. Jag amnar gora en valdigt 
summarisk historisk oversikt over bildamnet, for att fa en djupare 
forstaelse for de mal som amnet, kursen och programmet innefattar.

LÄROPLAN, PROGRAM-, ÄMNES- & KURSMÅL

Programmalet forordar att eleven ska lara sig olika konstnärliga 
uttrycksformer; att sprak ar ett viktigt redskap i olika former av estetiska 
upplevelser. Som elev ska man ges mojlighet till en bred kulturhistorisk 
orientering, dar aven serier kan inga. 

Man ska utveckla forstaelse for olika estetiska produkter, ur 
historiskt och kulturella sammanhang. Skolan ansvarar for att ge eleven 
kannedom om nutida nationella och internationella strömningar och estetiska 
uttryck. 

Bild och form-kursen specificerar som en av sina kriterier for 
godkant att eleven skall kunna uttrycka sig genom olika bild och 
formspråk. Elever skall aven ges mojlighet till att lara sig och kunna 
uttrycka sig med en kombination av text och bild. I kursen Skapande 
verksamhet forordas förmågan att kommunicera genom bild. 

Lpf 94

I forsta stycket av laroplanen star att skolan skall gestalta och formedla 
vardegrunden. Formuleringen ar intressant i dess utformning och dess 
placering. Det ges inte alternativ, det har ar nagot skolan skall gora.15  

Att placera gestalta sa hogt tar jag som forevandning att 
gestaltande skall genomsyra hela skolvasendet. Gestaltande kan 
givetvis ske genom ord, tal, text; men for associationerna till sang, 
musik, dans, teater, bild och form. Att uppmaningen star samman med 
vardegrunden, borgar for att vardegrunden skall genomsyra gestalt-
andet. Vidare kan man lasa under stycket Kunskap och larande,

Att kunskap inte pa forhand ar givet att en viss form av 
undervisning,  oppnar upp for tolkningen av att gestaltande ar en del 
av inlarningsprocessen for hela skolvasendet och inte enbart inom de 
gestaltande / estetiska amnena. 16

15 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet  med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. paragraf 1.1 1994 års läroplan 
för de frivilliga skolformerna. (Lpf 94)

16 Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i  olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som  förutsätter och samspelar 
med varandra. Undervisningen får inte ensidigt  betona den ena eller den andra  
kunskapsformen. (Lpf 94)

10



Laroplanen forordar att skolan skall soka finna nya losningar 
och nya former for undervisning, nagot som val kan anvandas som 
argument for att prova seriens relevans i undervisningen.17

Den kreativa utvecklingen och lusten till larande ar ocksa en del i 
argumentet for serier. Men man ska inte glomma att skolan, eleverna 
och lararna inte befinner sig i en sluten varld, utan ar en del av 
samhallet. 

Kulturvarderna som formedlas inne i skolan, maste aven spegla 
kulturen utanfor institutionerna, eller som det uttrycks av  Grahamn & 
Thavenius (2003 s. 135) ”skolan bör som konsten vara en offentlighet, en plats 
för öppen och kritisk dialog – med samma frihet som konsten fått”.18 

Popularkulturella yttringar ar en del av skolan, aven nar det 
inte ingar i undervisningen, genom att det ar en del av skolans 
omvarld.

Estetiska programmet

I programmalen for Estetiska programmet:s syftesformulering laser man 
att programmet syftar till att ge eleverna vana att mota och analysera 
konstarter samt att forbereda infor arbetslivet.19 

Man kan framfora kritik mot att i syftetstexten ordet ”samt”, kan 
ge sken av att har menas tva skilda aktiviteter.  Gemensamma namnaren 
mellan estetiska programmets mal och de olika amnes- och kursmalen, 
ar att ge eleven grundlaggande kunskaper inom kultur och estetik, samt 
att utveckla formaga (skicklighet) till skapande, samt verka for 
kreativitet och analytiskt tankande. 

Estetiska uttrycksformer och konstnarligt skapande namns, men 
forklaras inte narmare.  Det ges ett forsok till forklaring till hur estetik 
skall tolkas i relation till det estetiska programmet.20

Estetik far har sta for alla kulturyttringar och kulturella 
stravanden som forekommer inom skolan. Estetiska uttrycksformer far 
da ses som ett vitt spektra av uttryckssatt, vilket kan tolkas valdigt fritt.

17 ”Enskilda skolans uppgifter (...) För att en skola skall utvecklas måste den 
fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina 
resultat och pröva nya metoder. ” (Lpf94)

18 Gråhamn & Thavenius (2003 s. 200) säger även: "På ett paradoxalt sätt kan alltså 
barns livliga  aktivitet med att t ex 'måla som Monet' dölja ett passivt 
förhållningssätt till det intellektuella och emotionella  innehållet i det man gör 
medan ett ständigt nästan identiskt  upprepande av en Pokemonfigur kan handla om 
att skapa  mening och ny betydelse". 

19 ”ge eleverna vana vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter 
samt till att förbereda för fortsatta studier och för lärande i arbetslivet inom såväl 
estetiska som andra verksamhetsområden" Estetiska programmets målbeskrivning. 

20 "Begreppet estetik används inom det estetiska programmet i en vid betydelse. Med estetik 
avses i dag ett vidare fält än "läran om det sköna" och studier av konstarterna. Estetiken 
inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur detta skapande 
arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms också förståelsen av den 
egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att 
kommunicera med estetiska uttryck" Programbeskrivningen för Estetiska programmet.
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Estetisk verksamhet i förhållande till Bild och formkursen

Estetisk verksamhet ar ett karnamne och griper over alla de inom gymn-
asieskolan befintliga estetiska amnena och ar darfor inte begransad till 
amnet bild. Estetisk verksamhet ar dessutom narvarande i alla program 
pa gymnasiet, medan Bild och form ar begransad till Estetiska programmet 
eller till individuelltvalkurser. 

Bild och form amnet ar a sin sida ar kurskaraktarsamnet for 
estetiska programmets bildinriktning. Bortser man fran detta faktum 
och jamfor de olika malen hos de bada kan man utlasa nagra skillnader 
dem emellan.

Den storsta skillnaden mellan kursen Estetisk verksamhet och 
kursen Bild och form, ar att i den forra betonas att fantasi och lust till att 
uttrycka sig skall utvecklas och stimuleras; hos den andra ligger 
daremot fokus vid analys av bild och formsprak. 

Kursen Bild och form lagger aven fokus vid hantverkskicklighet 
och material kunskap. 

Estetisk verksamhet syftar saledes till att ge eleven en kulturell 
orientering mer an faktisk teknik och hantverksmassig skicklighet inom 
omradet.

Bild och form-kursens mål och betygskriterier

Bild och form-kursen inriktar sig framst pa bildframstallning och de 
tekniker som hor till detta, men ocksa om bildens funktion i samhallet, 
samt bildkonstens och bildens historia. 

Forenklat innehaller kursen fem delar: Bildforstaelse och 
framstallning; Bildanalys och bildtolkning; Teknik och materialkunskap; 
Bildens utveckling och funktion i samhallet samt Bildens och 
bildkonstens historia och samtid. 

Tva av dessa (bildframstallning och bildforstaelse, material- och 
teknikkunskap) loper genom hela kursen. Formaga till bildforstaelse 
och bildframstallning, innebar aven att lara sig hantera olika tekniker 
for att lara sig se och forsta hur bilder uppstar, tolkas och anvands. 

Inom ramen for kursen skall man ga igenom alla dessa moment: 
Komposition, Farglara, Perspektiv och djupillusion, Upphovsratt.

SAMMANFATTNING

Det finns inget som direkt pekar pa eller forordar anvandande av serier 
i undervisningen. Men det finns flera saker som pekar mot en sadan 
tolkning, bade nar man tittar pa programmalen och nar man tittar pa 
laroplanen. Serier kommer in i bildamnet genom att dels vara en 
samtida konstnarlig och pa annat satt kulturell yttring och dels genom 
de tekniker med vilket man kan utfora serier med. Man kan aven 
koppla samman betygskriteriet ”att kunna kombinera ord och bild” i bild 
och form-kursen, till anvandande av serier i bildundervisningen.
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FORSKNINGSÖVERSIKT

Serier finns inte som forskningsfalt i Sverige utan forekommer under 
andra forskningsomraden som litteraturvetenskap, konstvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap, sociologi och psykologi.21

Hogre forskning med fokus pa serier ar inte omfattande och det 
finns annu endast en doktorsavhandling, utgiven och skriven i Sverige, 
om serier. Avhandlingen berattar den svenska barnseriens historia och 
ar skriven av Helena Magnusson vid Stockholms universitet (Makadam 
forlag (2005) Berättande bilder - Svenska tecknade serier för barn).22 

Pa C- och D- niva finns flera arbeten fran flera universitet over 
landet, de flesta tar upp serier i forhallande till bibliotek eller lasvanor.23 

Det forekommer viss utominstitutionell forskning via till 
exempel Serieframjandet, dar de forsoker kartlagga den svenska serie- 
och seriefanzinhistorien.24 Idag ar det framst intresseorganisationen 
Serieframjandet och dess magasin Bild & Bubbla (1968 ff.), som aven 
presenterar serieforskningens resultat bredvid aktuella trender. 

Under 2003 startades ett ambitiost projekt att skapa ett forsk-
ningscentrum – Svenskt seriearkiv och svensk seriehistoria. Projektet 
stravar efter att omfatta forskning om serietidningsindustrin, serie-
produktion, forsaljning,  distribution och konsumtion samt serie-
intresserades rorelser, seriemediets moten med andra medier och 
anvandandet av seriemediet och dess formsprak i reklam och konst.

Tidigare har det varit framst ur fandomrörelsen25 runt seriemediet 
roster och forskning stigit fram. 

Jag namner har framst Sture Hegerfors26, som sedan slutet av 
1960-talet spridit kunskap om serier och Horst Schroder med sin 
bokserie En serie om serier,  utgivningen av Scott McClouds (1995) 
serieteori pa svenska och utgivningen av serier (dar bland de sa kallade 
vuxenserierna) under 1980 och 1990-talet. Janne Lundstrom, Magnus 
Knutsson och Goran Ribe sammanstallde en artikelserie om seriernas 
byggstenar i foreningsbladet Bild&Bubbla.27 

21 Vid Lunds och Göteborgs universitet pågår forskning där serier utgör en del av forskning-en. Vid 
Göteborgs universitet undersöks serier och serieutgivning i Sverige via den forskning som behand-
lar den svenska massmediemarknaden. Vid Lunds universitet pågår forskning inom Intermedialitet, 
där ett av områdena är tecknade serier. Hur olika konstarter och medieformer samverkar och kan re-
lateras till och jämföras med varandra eller som professor emeritus Ulla-Britta Lagerroth formul-
erar det : 

         ”utforskandet av historisk och nutida gränsöverskridande trafik mellan konstarter och medier”.* 
Läs mer i Medier i samspel (2002) av Hans Lund, docent vid institutionen för kulturstudier vid 
Lunds universitet.. Vid Stockholms universitet forskas om serier via litteraturvetenskapen. Det finns 
en Licensiatavhandling av Kristina Arnerud om Vuxenseriens bilder - tradition och förnyelse, skriven 
1996 vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

*    (http://vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer13/rec0302.html) 
22 I Bild&Bubbla nr4 1979 står att en artikel är baserad på Magnus Knutssons oavslutade dokorsavhandling.
23    Url:   http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Akademiska_uppsatser_om_serier 
24 Seriefanzin, Fanzin : är en skrift skriven av en entuiast inom ett ämne, ett ”fan” av ämnet (se nedan).
25 fandom och fandomrörelsen : avser personer med säskilt intresse för (i det här fallet) serier; 

som är ”fan of comics”.
26 Sture Hegerfors Initiativtagare till Svenska serieakademin 1965, har skrivit många titlar om serier. Har 

haft stor betydelse för att lyfta fram seriemediet i Sverige. Medgrundare till Seriefrämjandet 1968.
27 Det finns givetvis många fler namn som deltagit i debatten om serier genom åren Erling Frick, Joakim 

Pirinen, Joakim Lindegren, Göran Semb och Ebbe Zetterkvist och många många fler. Nu på senare år är 
det främst Fredrik Strömberg, som med sina skrifter, som har bidragit stort till seriedebatten. 
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SERIE - Som begrepp & definition

VAD ÄR SERIER?

Serier definieras pa flera olika satt. Ett satt att ta sig an ett arbete med att 
definiera vad serier ar, ar att titta pa lexikala beskrivningar. Har tittar vi 
pa  tre olika lexikon som far bli var utgangspunkt i detta arbete. SAOB - 
Svenska akademins ordbok (2007), Nationalencyklopedin (NE 2007) och 
Norstedts Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok (2002), tre kallor for att 
visa pa olika versioner av definition.

LEXIKALA DEFINITIONER

SAOB (webupplagan http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html 2007: 071220)
~serie, r.

om ett antal (personer l. djur l.) ting l. företeelser o. d. som uppträda i (en oavbruten l. regelbunden) ordningsföljd (l. utgöra 
en på ett l. annat sätt enhetlig grupp); (oavbruten l. regelbunden) följd l. 
[...]
j) om följd av teckningar (med åtföljande skriftlig dialog l. kommentar) som skildra en (fingerad) tilldragelse l. (i form av ett 
kort avsnitt åt gången) återge en (i sht skämtsam l. spännande) berättelse, ofta (fortlöpande) publicerad i en tidning l. tidskrift 
o. d. (äv. i uttr. tecknad serie).

Norstedts Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok
Serie
subst. ~n ~r 
1 Upprepad förekomst (av viss typ av företeelse) i regelbunden följd 
[...]
3 berättelse i form av en följd tecknade bilder med kortfattad text. Vanligast endast repliker eller dylikt normalt inritade  i 
bilderna i så kallade pratbubblor; mest med komiskt eller spännande innehåll.

Nationalencyklopedin (junior) (webupplagan http://www.ne.se 2007: 071220)
Serie

serier är berättelser med bilder som följer efter varandra, se tecknad serie.  

tecknad serie

tecknad serie är en berättelse med bilder som följer efter varandra. 
[...]
De flesta serier läses mest av barn och ungdomar, men det finns också rena vuxenserier. Vuxenserier kan vara våldsamma 
och inriktade på sex men också samhällskritiska. Många underfundiga serier är också avsedda för vuxna.

Nationalencyklopedin (vuxna) (webupplagan http://www.ne.se 2007: 071220)
serie

se´rie subst. ~n ~r
ORDLED: seri-en

1 upprepad förekomst (av viss typ av företeelse) i regelbunden följd {e1rad 1}: [...]

3 berättelse i form av en följd tecknade bilder med kortfattad text vanl. endast repliker e.d., normalt inritade i bilderna i 
s.k. pratbubblor; mest med komiskt el. spännande innehåll.
[...]

--(vidare på NE)--

Konstarter och kulturliv > Litteratur > Litteratur inom olika genrer > Tecknade serier

tecknad serie 

sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra

Författare Göran Ribe

Tabell 1 Lexikala definitioner.
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Tittar man pa dessa fem olika definitioner (varav tre ar fran NE) kan 
man marka att de visar varierad definition av begreppet serie. Men de 
anger alla att serier ar en sekvens med bilder och att dar ofta forekom-
mer text i kombination till bilden. Pratbubblor omnamns. SAOB lagger 
till beskrivningen att den ar publicerad i tidning och ofta ar fortlopande 
publicerad. Endast i NE ges tydligt utrymme for ordlosa serier( bade i 
NE-junior och den av Göran Ribe undertecknat). Ingen av definitionerna 
oppnar for ickeberattande serier eller for att inkludera enbildsberatta-
nde till seriebegreppet.

 Goran Ribe28 namner vidare i NE att nagon allman accepterad 
definition inte finns och att gransen mellan serier och andra bildsviter ar 
flytande, aven att framstallningsattet varierar (foto, maleri, teckning 
etc).29 

HUR DEFINIERAS SERIER ?

Jag har valt att redogora for ett urval nyare, yngre seriedefinitioner och 
gor avstamp i Will Eisners (1986) seriedefinition fran mitten av 1980-
talet. Med nyare, yngre definitioner menar jag de som mer speglar 
seriedebatten idag; inte att de som definierar ar nya eller yngre. Tanken 
ar att redogora for sentida stromningar inom serieteorin, mer an att 
redogora for en samlad bild av det serieteoretiska faltet. De redovisade 
definitionerna ar givetvis ett urval och mitt urval baseras framst pa hur 
stort inflytande de separata definitionerna har, med undantag for 
Stromberg och Krantz vilka inte har nagon storre internationell 
spridning. Stromberg har viss spridning inom skandinavien och far 
darfor anses ha visst inflytande har. Samt  Lewandowski vars teori ar 
alltfor ny for att kunna sagas ha stort inflytande.

28 Göran Ribe: redaktör, skribent och översättare, född 1947. Aktiv debattör om serier och serieteori.
29  Han framhåller dock en egenskap som skiljer serier från andra bildsviter:

”Avgörande för serien är dock att bilderna är innehållsmässigt tätt hopknutna, så att sekvensen och 
samspelet mellan bilderna framstår som viktigare än den enskilda bilden”. Göran Ribe, NE
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Eisner (1986, s. 5) ”the arrangement of pictures or images and words to narrate a story or 
dramatize an idea”. Den översätter jag som: en litterär form som genom arrangerande av bilder och 
ord vill berätta eller dramatisera en idé.

McClouds (1993, s. 9)  ”com.ics (kom’iks)n. plural in form, used with a singular werb.  
1. Juxtaposed pictoral and other images in deliberate sequence, intended to convey information 
and/or to produce an aesthetic response in the viewer”.

Vilket man kan tolka som : sidoställda bilder eller tecken i medveten följd vilka avser att informera 
eller/och skapa ett estetiskt intryck hos betraktaren. Groensteens sammanfattande definition från 
1998 lyder (Lefévre & Dierick 1998, Strömberg 2003, s. 81):

        [A] visual narrative, a story conveyed by sequence of graphic, fixed images, together 
         on a single support.

Fritt översatt: en visuellt berättande, en handling utförd genom en sekvens av grafiska element, 
orörliga bilder, sammanställda på en gemensam yta. Från samma år, i antologin Forgin a New 
Medium - the comic strip in the Nineteenth Century (Lefévre & Dierick 1998, Strömberg 2003, 
s. 82) lanseras följande som en prototypdefinition :

        The juxaposition of fixed (mostly drawn) pictures on a support as a communitive act

av Pascal Lefèvre och Charles Dierick. Vilket jag översätter som: Sammanställande av sidoställda 
orörliga (ofta ritade) bilder på en gemensam yta som en kommunikativ handling. 

I sin bok om vad tecknade serier är (Strömberg 2003, s. 133), försöker sig Fredrik Strömberg på att 
själv definiera vad serier är och den intressantaste (han definierar serier på flera sätt) är:

         Ett orörligt bildmedium som skall upplevas kronologiskt och/eller temporalt. 

Den senaste definition jag funnit är den som Patric Lewandowski presenterar i Comixpedia 
Magazine ( ComixTalks. Www.comixpedia.org, www.comixpedia.com )s december- nummer 
2007.  De utförliga beskrivningarna av delkriterierna (4st) är i skrivande stund inte (alla) 
presenterade, men beskrivs i kortform som:

 Intent of Creator (att skaparen av serien syftade till att göra en serie)

  Audience Experience (Att läsaren själv bestämmer i vilken takt som serien skall läsas och 
avläsas, att verket upplevs enskilt och att det är en del av intensionen).

  Closure & Synthesis (Läsaren skall ur flera bilder kunna utläsa en helhet, eller ur en bild 
kunna få andra som tillsammans skapar en helhet. Syftar till att läsaren skall genom 
intertextualitet, context eller utförande kunna läsa ut mer än vad som visas i en enskild bild. 
Detta kriterium knyter an till främst McCloud, men även Groensteens teorier ).

 Use of Visual Language (”visual language”: vilket väldigt fritt översatt betyder: 
Visuella/grafiska tecken som är obundet till något talat  eller skrivet språk, eller symbolspråk, 
och syftar till visuellt berättande som inte är knytet till ett visst språkområde, men som avser 
att kommunicera en idé).

Den lexikala sammanfattningen lyder :
comic: a piece of art work that was created with the  intent to have it perceived as a comic, 
experienced by the audience singularly with the  rate of the experience controlled by each 
individual audience member, which creates the  experience of closure and/or synthesis in 
the  audience, and uses a visual language.

ComixspediaMagazine. Is this A Comic?: Four Criteria http://comixpedia.com/is_this_a_comic_part_2

Tabell 2 Serieteoretiska definitioner.
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Gunnar Krantz och Serievärlden

Gunnar Krantz(2005) skriver i boken Seriemagi  om dilemmat med 
definierande av serier och lyfter fram en serievarldteori. Teorin foljer 
samma schema som stalls upp for institutionsteorin30 och teorin om 
konstvarlden (och teorier om semantiska falt). Serievarlden ar ett falt 
med flera olika aktorer, verksamheter, foreteelser som serietecknare och 
serieskapare, serieforlag, lasare, serietidningar, seriestilar, seriekritiker, 
(serie)forskare, journalister osv. De olika aktorerna, personerna iakttar 
de olika verksamheterna och foreteelserna och om de anser att det ar 
serier, sa ar det serier. En kreator kan presentera nagot och pasta att det 
faller inom ramen for serier, accepteras detta av aktorerna pa faltet, ar 
det serier. Seriefaltet kan angransa eller overlappa andra falt, sa att 
serier bade kan vara litteratur och serie eller serie och konst pa samma 
gang (eller sport, poesi, mode o.s.v.).

ICKE-DEFINITIONEN AV SERIER

Som kontrast till de redan redovisade kan jag aven namna Neil Cohn 
(2005), som ger oss en intressant omvand definition av serier. En defini-
tion som placerar seriedefinierandet inom det kulturella sammanhang 
inom vilket seriedefinitionen sker.31 Vilket ar nagot vi inte far glomma; 
att det definierade definieras inte enbart av kriterierna som stalls upp, 
utan aven av det kulturella sammanhang som kriterierna skapas inom. 

[the] non-definition of “comics”: Comics is not a precise combination of text and image values, 
but rather a cultural object, a sub-culture, a community, a genre, etc. that exist in society. 

SAMMANFATTNING

Det problematiska med  Lewandowskis (2007) definitionsforsok ar om 
man forsoker anvanda den att uttolka aldre serier, da det kan vara svart 
att avgora kreatorens intentioner. Men syftet ar inte har att klargora for 
de forsta serierna, utan att definiera samtida serier och seriers nya 
former. Teorin ar framst framtagen for anvandning for serier i nya 
medier. Gemensamt for alla definitionerna ar att serier bestar av bilder 
och i alla utom tva att serien bestar av bilder i flertal, pa nagot satt 
sammanlankade, men aven den sist namnda antyder sekvensalitet. 

Fyra av dem preciserar dessutom att serien i sig ar 
kommunikativ, tre av dem att serien ar rent av berattande. Ingen av 
definitionerna berattar om seriens utforande eller utseende, aven om 
fyra av dem antyder att serien kan vara och ofta ar tecknad eller bestar 
av grafiska tecken.

30 ... som förenklat innebär att det är institutionen och dess aktörer (konstvärlden)som avgör vad som är 
konst. Konst är det som konstvärlden anser är konst. Instutionen är konstvärlden. Konstvärlden är de som 
definierar konsten.

31  Referens adress: Neil Cohn, Introspection and the haze of definitions 
http://www.emaki.net/blog/2005/12/introspection-and-haze-of-definitions.html 
(20080130).  Neil Cohn :  en amerikansk universitetsstuderande och serietecknare.
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Pa intet satt har de ovan namnda definitionerna fatt sta emotsagda och 
en livlig debatt fors runt dem, men det finns aven en uppfattning om att 
definierandet i sig ar hammande. Definierande laser serier till en viss 
form vilken tenderar att stagnera seriers vara och utveckling. 

Men man hor aven ord om hur definitioner hjalper kreatorer att 
tanka pa nya satt. Motivet bakom definitioner varierar och ibland kan 
det vara klokt att forsoka se i vilket syfte en definition har presenterats, 
ar den till for att begransa ett akademiskt arbete; ar den till for att lyfta 
fram serier som ett eget medium, uttryck; ar den till for att datera serier 
till ett visst datum historiskt; ar den till for att lyfta fram seriers 
konstnarliga egenskaper, ar den till for att visa pa seriers egenskaper? 

SERIEKONVENTIONEN

Nar serier beskrivits i olika sammanhang har det mest namnts vad som 
ofta forekommit i serier, som seriens olika publikationsformer och 
trycktekniska begransningar; seriens berattande och seriers innehall. 
Man beskriver vad serier varit och hur serier har sett ut, men inte vad 
serier ar eller vad de kan komma att vara. Detta ar inget problem i sig 
och berattar mycket om vad serier ar, aven om det inte satter gransen 
for vad serier kan vara. Den allmanna uppfattningen om vad som hor 
serier till berattar mycket om vad som forvantas av mediet. Handbocker 
och instruktioner i serieskapande tar ofta den har vagen for att forklara 
mediet.

Text och bild i samverkan; tydliga distinkta linjer; klara farger i 
hela falt; stor kontrastverkan mellan bildens olika delar; forenklade 
och/eller karikatyrliknande gestalter; ofta med aventyrsbetonad 
handelsedriven handling, eller med humoristisk slutklam; serier ar 
forklarande och/eller beskrivande; ett visuellt berattande; med betoning 
pa bild over text. Bilderna ar ofta separerade fran varandra pa ett tydligt 
vis, genom mellanrum och/eller linjer som avdelar och/eller ramar in 
de olika bild och text elementen. Denna sammanfattning kan sagas 
beskriva  konventionen om seriers form och formsprak.32

32 R.Benayoun (1973); W.Eisner (2006); E.Haglund (1986); S.Hegerfors (1978); J.Höjer & 
M.Knutsson (1982); U.Jansson & M.Knutsson (1993); U.Jansson (1993); M.Knutsson 
(1986); M.Knutsson (1971); M.Knutsson & U.Jansson (1979); M.Knutsson & J.Lundström 
& G.Ribe (1978-80); G.Krantz (2005); P.Lewandowski (2007); J.Lundström (1984); J.Lööf 
(1986); S.McCloud (1995); S.McCloud (2006); L.Mossberg (1973); I.Nilsson (1986); 
J.Pirinen (1986); G.Ribe (1986); F.Strömberg (2003); E.Thygesen (1973).
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Fyra kategorier för konventionen av 
SERIEMÄSSIGHET

Har gor jag ett forsok till att bena ut vad som ar gemensamma namnare 
i vad man skulle kunna kalla seriekonventionen, baserat pa den bild av 
seriemediet som tecknats genom de olika definitioner och exempel som 
jag sammanstallt i mitt forsok till en diskursanalys runt seriemediet.

Nar jag talar om serier och seriemassighet i mina lektionsforsok 
och i min diskussion, amnar jag att utga dels fran alla dessa olika 
definitioner  och definitionsforsok och dels fran fyra kriterier jag stallt 
upp for att beskriva konventionen for seriemassighet.

Seriemassighet handlar saledes till viss del om igenkannbara 
tecken, konventionen om serier och vad serier ar. Men seriemassighet 
ska inte tolkas som det slutgiltiga kriteriet for vad som ar en serie, utan 
mer vad som liknar det vi brukar kalla serier. Det vill saga allt som vill 
likna eller associeras till serier, eller det som vill lana seriens form och 
uttryck. 

Detta ar arbetsdefinitioner som ror det seriemassiga och ar till for 
att anvandas som ett medel att tala om seriers egenskaper och det 
seriemassiga i mer praktiska termer; vad kan jag anvanda mig av for att 
gora nagot serieliknande. 

Reklam, filmbilder, andra grafiska tryck eller konst, som vill 
jobba med det seriemassiga faller inom den ramen. Undersoker man de 
nya serier som distribueras genom nya medier, som applikationer, 
internet m.m. marker man hur det seriemassiga aven foljer med over till 
det mediet. 

Detta aven om det nya mediet har nya forutsattningar och nya 
mojligheter, vilket skulle kunna transformera serierna bortom igenkan-
nlighet. Jag ska har passa pa att namna att det ar skillnad pa att vara 
framstallt som en serie och nagot som ar seriemassigt. 

En serie ar en serie och bedoms inte utifran sin seriemassighet. 
Seriemassighet ar nagot som ar som en serie, serielik. Forvisso kan en 
serie vara seriemassig, men det ar av mindre intresse.

Man ska se detta som fyra separata delar, vilka delvis overlappar 
varandra och mer ar olika ingangspunkter till seriemassighet. 
Det utgar mer fran  idéen om vad serier ar, an vad serier egentligen ar.
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1. Tiden är ytmässig.

Tidens ytmassighet betyder att tid uttrycks genom ytan, bade i sina 
delar och i sin sammantagna helhet. Tid definieras genom ytan.33 For 
att uttrycka att tid forflyter, maste man visuellt beratta detta och att 
det sker genom att grafiskt uttrycka det pa ytan. Tid forflyter dels 
genom att det tar tid att avlasa en yta och dels for att avdelade ytor 
som placeras i sekvens oftast upplevs som tidsmassigt separerade, 
men aven tidsmassigt sammanlankade.

2. Ytans uppdelning

En serie ar pa nagot satt uppdelad med mellanrum och/eller 
avgransningar, genom linjer, mellanrum, inramningar eller tydligt 
separerade ytor och avser att vara en del av lasningen.

3. Det osynliga representeras grafiskt

I en serie visualiseras det som inte kan avbildas, med grafiska tecken. 
Avbilda avser har liknelsevis framstalla nagot upplevt. Med det som 
inte kan avbildas menas, tal, ljud i allmanhet, tankar, kanslor. Har 
ingar aven representationer av smallar i betydelse att de dels utgor 
tecken for ljudet och dels utgor kanslan att traffas. 

4. Konventionella tecken och former

Serier innehaller ofta anvanda och frekvent upprepade tecken vars 
form har blivit som ikoner kopplade till serier. Som exempel namner 
jag pratbubblan, textplattan, tecken for tankar, tecken for svordomar. 
Andra konventionella tecken kan vara handtextad text med enbart 
versaler, tydliga konturer tillsammans med hela klara fargfalt, 
onomatopoetiska34 ord som del av det visuella uttrycket eller som en 
del av det berattade. Jag valjer aven att har namna forenklad/ikoni-
serad atergivning av explosioner, rorelser och ljusreflektioner m.m.

33 Detta kan liknas vid begreppet samnärvaro: ”Samnärvaro är termen för det faktum att serien 
består av flera berättelsestadier som visas upp samtidigt för läsaren. Begreppet är besläktat 
med "sidoställdhet", men sidoställdhet är ett mer tekniskt ord, som syftar på den praktiska 
omständigheten att flera rutor visas sida vid sida. 'Samnärvaro' beskriver snarare 
konsekvensen av sidoställdheten, nämligen att serien har en tidsdimension och en 
rumsdimension samtidigt, och att serierutorna kan betona eller rentav lägga till saker i 
berättelsen när man ser dem tillsammans som inte finns där när man läser dem en i taget. 
Resultatet är en holistisk effekt där upplevelsen av hela seriesidan blir större än summan av 
sidans rutor var för sig. Detta är – medvetet eller omedvetet – en fundamental del av 
seriemediets berättarteknik, och påverkar både tids- och rumsperspektiven i berättandet. 
Samnärvaron är i sig en naturlig del av seriemediet”. Termen myntades av Göran Ribe 
Seriefrämjandet : http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Samn%C3%A4rvaro 
(080130)

34 Onomatopoetiska ord: Onomatopoetiskt är detsamma som ljudhärmande. Kråkan krakar, Lammet bräker 
o.s.v. Förekommer ofta i seriesammanhang, med ljudord för olika händelser. I vissa fall är ljudorden 
låneord från andra länders ljudhärmande ord i serier. Som : blam, poff, schblow o.s.v.
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EXEMPEL OCH FÖRTYDLIGANDEN

Ingen av dessa fyra kriterier maste uppfyllas samtidigt, for att 
definitionen skall galla utan utgor komponenter som var for sig kan ge 
seriemassighet at en bild eller bildserie. Kriterierna ar tidsbundna och 
kopplade till hur vi upplever serier och vilken erfarenhet av serier vi 
har. Mangans intag i vast och med dess nya symboler for kanslor, 
uttryck och ljud, paverkar tydligt vad som defineras som seriemassigt.

Tittar man pa Kenneth Kochs bok Art of the Possible ( 2004) sa 
moter man inte serier utan anteckningar, klotter35 och skisser, men med 
tydlig seriemassighet, sa pass tydlig seriemassighet att man funderar 
over om det inte ar serier anda. Det seriemassiga  i skisserna och klottret 
gor skisserna till serier. Har kan vi aven namna Adam Bomans serie 
utan titel (estetik) (2000), dar det enda som berattar att det ar en serie ar 
forekomsten av pratbubblor.
 Även om aldre symboler inte upphor att galla, blir 
associationskedjan inte lika tydlig till aldre serieforknippade tecken och 
upplevelsen av och kopplingen till seriemassighet, for den yngre 
publiken. Även om tecknen ar olika ar principen densamma, kriterierna 
”det osynliga representerat grafiskt”, ”tidens ytmassighet” ”ytans 
uppdelning” och  ”konventionella tecken och former” galler, aven om 
innehallet skiljer. 

Det ger vid hand att det skulle finnas en femte kategori, den 
innehallsmassiga och stilmassiga, som genom sitt utseende signalerar 
seriemassighet. Det skulle kunna vara  tydliga distinkta linjer; klara 
farger i hela falt; stor kontrastverkan mellan bildens olika delar; 
forenklade och/eller karikatyrliknande gestalter och fargscheman. Hit 
skulle aven inforlivas det som imiterar eller liknar kanda gestaltningar 
inom serievarlden. Jag har sjalv valt att utesluta en sadan kategori 
utifran att det kan inga i de ovriga och for att det alltfor mycket ar 
knutet till vissa genrer, grafiska tekniker eller stilar.

35 Nu är det här visuell poesi skapat av en poet. Så det kan förvisso vara lite förmätet att kalla det 
för klotter. 
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STATISTIK

LÄSER UNGA SERIER IDAG ?

Bild & Bubbla nummer 2 1995 proklamerar pa framsidan ”Serierna har 
ingen framtid!” och refererar till en debatt pa Serieexpo 94. 

SerieExpo94 ar en paneldebatt av utgivare och kreatorer for 
serieintresserade. Debatten sker samtidigt som  Stockholmsmassan i 
Älvsjo (en datormassa den 4-6 november 1994), i paneldebatten 
diskuteras seriernas framtid och da serietidningens framst, men aven 
foryngrandet av lasekretsen och satsningar pa nya tecknare och nya 
former for serien. Vid den har tiden finns satsningar pa vuxenserier 
genom Horst Schroders Epix forlag (men senare ska 
tidningsutgivningen nastan upphora darifran pa grund av en konflikt 
med Bonnieragda Tidsam) och det finns relativt manga lasare av Kalle 
Anka & Co, samt Bamse, men fa serier for lasare i mellanaldern,36

Hasse Thoresen fran Serieservice lyfter fragan under Expot "[...] 
som jag ser det - att man laser serier fram till tio ungefar och sen borjar 
man kanske lasa igen nar man ar 20, vilket ar ratt trist utveckling, for 
det forsvinner valdigt manga lasare under den har tioarsperioden." 
Hans losning ar att nagot forlag ska ta sig i kragen och ge ut lite battre 
serier for barn, som han uttrycker det, for mellanaldern menar han. Men 
det ska visa sig att det inte gors sa stora satsningar pa serier i 
tidningssverige pa tio ar.

1950, -60 och -70-talet ar de stora upplagornas tid. Även om 
upplagesiffrorna ar svarverifierade fore 1970, sa sager olika kallor att 
nio av tio ungdomar laser serier under en dag. 1963 saljs det 30 miljoner 
serietidningar i Sverige och 1973 ungefar 40 miljoner. Ökningen haller i 
sig genom hela 1970-talet men bryts i borjan av 1980-talet. Hela tidnings 
marknaden och den traditionella dagspressens upplagor minskar 
betydligt fran 1970 och framat, for att stabiliseras nagot i slutet av 
nittiotalet. 

Magnusson (2005) beskriver hur trenden fran 1960 och -70-talet 
vander under 1980-talet och man ser en minskning av serielasande 
bland barn och ungdomar. Under 1990-talet blir det har an mer tydligt 
nar andra bildmedier som framst internet och TV konkurrerar om 
uppmarksamheten.  Senare under 1990 talet kollapsar utgivningen av 
vuxenserier, albumutgivning och serietidningsmarknaden gar in i en 
upplagesvacka. 

De stora bolagens satsningar ger inte lika mycket tillbaka och 
flera serietidningar rationaliseras bort. Det blir farre nysatsningar pa nya 
tecknare och seriesverige viftar med varningsflaggan. 

“Det andra stora danska forlaget Egmont har framfor allt profilerat sig 
som utgivare av serietidningar. Sedan den framste konkurrenten, 
bonnieragda Semic, forvarvats 1997 har Egmont en helt dominerande 
stallning pa seriemarknaden, som dock under det senaste decenniet fatt 
vidkannas stora upplagefall.”37

36 Mellanåldern, begreppet är lite oklart men borde innebär mellan 7 och 14 år ålder ungefär.
37 Ur ett stycke om de tre dominerande aktörerna Bonniers, Egmont och Aller) sidan 84 

...18   (forts) Den svenska mediemarknaden 2005; andra kolunnen rad 19
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Dagsstripparna i tidningar verkar varken minska eller paverkas, 
men serietidningsutgivningen paverkas markbart, aven album-
utgivning minskar. Den svenska seriemarknaden var valmaende 
upplagemassigt, skrivs det i Bild&Bubbla 2-3, 97. Darefter hopade 
sig molnen med lagkonjuntur och hardnande distributionsvillkor. 
Nagot som varit den stora trenden under slutet av 1980-talet och 
borjan av 1990-talet.38

Idag talas det om en svagt uppatgaende trend. Tillvaxten ar som 
storst hos magasin och specialtidningar. I Bild&Bubbla 2-3,97 
sammanfattar forfattarna den internationella seriemarknaden i slutet av 
nittiotalet som en hundraaring med problem och att manga lander 
brottas med vikande upplagor. Den enda marknad som ser stabil ut  ar 
den japanska. De forebadar det som komma skall - Mangans segertag 
vasterut - vilket senare skall paverka utbudet av serier. Magnusson 
(2006) skriver att samtidigt som seriemarknaden krymper sa kommer 
nya influenser, som sakert kommer att paverka seriemarknaden lika 
mycket som den amerikanska gjort tidigare. Nagot som aven jag tycker 
mig se. Det diskuteras aven av Stromberg (2007) nar han havdar att 
lasning av mangaserier och tecknande i mangastil ar populart bland 
ungdomar idag och en inspirationskalla for tecknande bland unga av 
idag. Wallin (2008) ser en liknande tendens i dagens seriekonsumtion: 

”Att Mangan paverkat det svenska serieklimatet gar inte att ta miste pa, 
sallan har intresset for serier varit sa stort som nu. (...) Mangan har fort med 
sig en lust att skapa egna serier efter japansk mall ” Wallin,(2008)

Samtidigt menar Wallin (2008) att den svenska seriefloran vidgas 
pa fler satt och har mer utgivning an enbart Manga. Sa hur popular 
Manga an ar, ar det bara en del av hela det svenska serieutbudet. 
Dessutom sa sager Ola Hammarlund (2008)”utgivningen av manga 
(inklusive koreansk manhwa) har dock gatt tillbaka, med 140 album 
under 2007, att jamfora med 179 under 2006. Delvis kan detta forklaras 
med att ett forlag, Mangismo, har upphort med sin svenska utgivning, 
men det ar mojligt att mangavagen natt sin kulmen pa svenska”.39 

Det finns en framvaxande inhemsk serieutgivning och produkt-
ion, med unga serieskapare; bade i tryck och via olika digitala fora (som 
bloggar, webtidskrifter, webserier osv).

Ser man till nagra olika lasvaneundersokningar sa framhalls att 
serielasning ar populart, bade som varnande exempel pa barn/ung-
domars allt samre lasvana och som goda exempel pa att fa barn att lasa 
mer. Undersokningar ger vid hand att lasning ar vanlig i de yngre 
aldrarna, men inte bland ungdomar idag. 40

38 “En stor del av verksamheten finns samlad på de stagnerande eller krympande marknaderna 
för tryckta medier [...] Barn och ungdomar har minskat sin läsning av både böcker och 
serietidningar”  Ur ett stycke om Bonnier-koncernerna medieverksamhet. ) sidan 44 Den 
svenska mediemarknaden 2005; andra kolunnen rad 13:

39 Seriefrämjandet, Ola Hammarlund. Seriealbum utgivna under 2007
 http://www.serieframjandet.se/565/seriealbum-utgivna-under-2007 (080220)

40 “Ungdoms- och serietidningar når närmare 60 procent av sin målgrupp, 9 till 14-åringarna, 
en genomsnittlig vecka och även här är det fråga om en ökning under senare år.“ Läsning av 
populär- och facktidskrifter i den digitala tidsåldern - Resultat från Mediebarometern 1979-
2003 Underlag utarbetat för SCB och Bokpriskommissionen  2004-05 21) 
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FÄRRE LÄSARE ELLER NYA MEDIEVANOR?
 
Verkar allt farre lasa serier, eller handlar det mer om nya lasvanor 
(webserier) och medievanor? Mellan 1997 och 2003 okade antalet tid-
skrifter som kan lasas via internet fran 164 till 550.  En tredjedel av den 
svenska befolkningen uppger att de anvander Internet en vanlig dag 
och 15 procent av dessa laser dagstidning/tidskrift pa internet , sager 
Nordicoms lasvaneundersokning (Carlsson, Ulla. m.fl. 2004)

Men lyssnar man till serieintresserade, tecknare eller branschfolk 
sa sager de att serieintresset visst finns bland ungdomar idag. Men det 
finns inga sakra siffror pa att det ar omfattande, inte ens pa om det ar i 
stigande eller fallande. Daremot sags att serier fatt status av personligt 
och privat uttrycksmedel for unga idag, pa samma satt som dagbocker, 
poesi, musik och bildkonst haft tidigare. 

Fredrik Stromberg sager bland annat att ”idag sa gor dom som 
tidigare skulle agnat sig at poesi, noveller eller malad konst, serier”. 
(P3Star Serie special). Vidare kan man anta att nar sa pass manga filmer 
gors med serierelaterat tema, att det finns en marknad. Har ar daremot 
sakerheten i sadana antaganden inte given, just for att det kan handla 
om att sikta in sig pa dem som laste dessa serier for femton ar sedan.41  

SAMMANFATTNING

Jag kan av undersokningen sluta mig till att det forekommer livligt med 
lasning av serier i de lagre aldrarna upp mot tonaren, men att det 
darefter avtar drastiskt. 

Man kan gissa att serielasandet inte enbart gar ner for att det 
finns andra intressantare medier, utan aven for att det finns allt farre 
titlar att valja mellan.42 

Det verkar som att tre av fem laser serier under en genomsnittlig 
vecka i aldern mellan nio till fjorton ar, men tittar man narmare sa ser 
man att siffran galler ungdomstidningar och serier. Serielasandet ar 
anda relativt hogt, ungefar tva av fem under en genomsnittlig vecka43. 

Men ser man i gruppen mellan 15-25 ar det knappt en av tio som 
laser en serietidning i veckan. Det ar nastan samma utfall som Hasse 
Thoresen antydde tio ar tidigare; men med den skillnaden att det nu 
inte forekommer lasare av serietidningar i aldrarna over tjugo ar. Nu 
kan man tanka sig att undersokningen skulle fatt nagot annorlunda 
resultat om man inte sammankopplat ungdomstidningar och serier. 

Ser man till senare ar sa har antagligen lasandet av serier okat, 
men det finns inga siffror som stoder det.

41 Jimmy Wallin (2008) menar att det är frukten av en svikande publik. ”Då publiken sviker 
figurer som Spindelmannen och X-men hittar de istället nya hem på bioduken eller 
dataskärmarna”(s.18). Han menar också att trots att namn som Spindelmannen är känd 
bland dagens nioåringar, så är det väldigt få som verkligen läser serietidningen med samma 
figur.

42 Magnusson skriver att serierna tveklöst kommer att överleva genom vuxenserierna och de 
grafiska novellerna, vilka har tagit steget ut ur seriernas standardmodeller. Men vad som 
händer på seriemarknaden för barn och ungdom mellan 8-14 år är främst Mangatrendens 
förtjänst.

43                       (Utdrag ur Tabell 16) 
Andel som läser olika tidskrifter i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig vecka 2003 (%) 
Serietidning-/album 9-14 (37%) 15-24 (2%) 25-44 (1%) 45-64 (0%) “
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BILDÄMNET

ÄMNESHISTORIK, VAD ÄR BILD ?
Teckning, bild, estetiskt-praktiskt, estetisk verksamhet

Jag avser inte att har redovisa for hela bildamnets tidigare historia, utan 
istallet teckna en summarisk oversikt.44

Under den tidigare delen av 1800-talet fanns ett amne som 
kallades Linearritning, vilket var forberedande studier for 
frihandsteckning. Under 1800-talets andra halft gjordes teckningsstudier 
allmant och skulle vara obligatorisk pa laroverk, folkskolor och 
folkskoleseminarier. I borjan av 1900-talet andrade 
teckningsundervisningen form efter kritik mot de tidigare pedagogiska 
metoderna och fokus lades vid smakfostran, konst och estetik. 

Senare far teckningsstudierna rollen som hjalpamne till andra, 
som hembygskunskap, historia osv. Mer betoning laggs vid skapande 
och fantasi, aven om avbildandet kommer i forgrunden. Efter 1930-talet 
inforlivas stilistisk tecknande och konstfostran till amnet. Det finns inget 
krav pa att avbilda korrekt langre och amnet ar allt mindre ett 
hjalpamne. 1940 och 1950-talet for med sig en debatt om det fria 
skapandet. Barnets tankar, aktivitesgladje och kanslor ges mer 
utrymme. Pa 1960-talet lyfts en kritik om det okade bildflodet fram, 
vilket resulterar i att bildamnet far allt mer en riktning mot bildanalys, 
bildsprak och kommunikation. 1973 blir bildamnet obligatoriskt pa 
gymnasieskolans treariga teoretiska linjer. 

I och med Lgr 80, byter amnet namn fran teckning till bild. 1981 
ersatts gymnasieskolans linjer med langa och korta studieprogram. 
Estetisk inriktning finns med fran 1984, dar programmet Ep (Estetiskt 
praktiskt) bygger pa det tvaariga sammhällsprogrammet. Estetiskt praktiskt 
program, ersatts senare av Estetiska programmet 1992, som har fyra olika 
inriktningar och blir trearigt. Bildamnet andrar namn till bild och form, 
bild, form och estetisk verksamhet. Dar finns aven kursen estetisk orienter-
ing, som ar en oversiktkurs over de fyra estetiska inriktningarna. 

SERIER & PEDAGOGIK

Popularkulturen och popular kultur lyfts fram under 1960 och 1970-talet 
inom skolan och bildamnet, dar bland annat serier ingar. 
Utbildningsradion gor TV-program om serier och skolan tar upp det 
bland annan masskultur och medier. En god oversikt over diskussionen 
om seriers vara i undervisningen tecknas i Tecknade serier i 
undervisningen av Erling Frick fran 1977, vilket aven ger en god tidsbild 
inte bara pa skolan utan pa hela seriesverige i slutet av 1970-talet45. 

44 Till detta avsnitt utgår jag från dessa källor: Eklund, Stig. (1980) Studier i teckningsundervisningens 
historia. Rapport nr1 1980; Skolverket (2000) Rapport nr 163; Eklund, Stig (2002) Fran Teckning till̊  
Pedagogiskt arbete i Bild. 

45 Perioden beskrivs även i “ Berättande bilder - svenska tecknade serier för barn” (kapitel 6: 
Populärt och pedagogiskt. Breddning 1970-tal s194-238)
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Motivet for att lyfta in serierna i undervisningen ar for att latta 
upp, gora amnen mindre texttyngda (lattlast) och att knyta an till 
ungdomarnas egna intressen. Pedagogiska serier skapas om allt fran 
sexualupplysning till samhallskunskap och skidakning. Samtidigt 
efterlyses politiska serier, vilket aven skapas, som tar upp amnen som 
solidaritet, arbetsforhallanden och tredjevarlden mm. Sa tidigt som 
1950-talet anvand seriefigurerna Dagobert och Mandrake for att latta 
upp ett informationshafte om atomer och atomklyvning .46  

Inom specialpedagogikens omraden namns och anvands serier, 
for barn med talstorningar, horselnedsattning, dovhet och utvecklings-
storning Det finns forskning om dovas relation och konsumtion av teck-
nade serier och deras sprakutveckling. (Lidman & Lund 1973). I en 
magisteruppsats skriver bland annat Lena Sunbaum om bildverksamhet 
med barn som har autism, om hur hon forsokt inspirera barnen med 
hjalp av konstbilder. Barnen inte reagerat namnvart pa konstbilderna 
men desto mer pa tecknad film och tecknade serier. (Sundbaum 2001)

I Danmark talas om anvandandet av serier tillsammans med barn 
som har Aspbergers syndrom eller Autism, sa kallade ”tegneserie-
samtal” dar man med hjalp av serier kan skapa forstaelse for hur andra 
manniskor handlar och tanker. Pa webplatsen for Danmarks 
undervisningsportal star att lasa47. 

”Børn og unge med autisme og Asperger syndrom har vanskeligt ved at 
afgøre og forsta, hvad og hvorfor andre mennesker handler, tænker og føler 
som de gør. Ved brug af sociale historier og tegneserie-samtaler kan 
personen hjælpefinde frem til relevante læsningsstrategier.”  EMU 
Undervisning af børn og unge med autisme 
( www.emu.dk )

46 Lidman, Sven. Lund, Ann-Marie. (1973)  Serier och seriös information. s. 115 
47 serier och autism tas även upp i ett arbete om försök att med serieliknande bilder lära 

autistiska barn förstå abstarkt tänkande. (Wellman, H. M., Baron-Cohen, S., Caswell, R., 
Gomez, J. C., Swettenham, J., Toye, E., et al. (2002). Thought-bubbles help children with 
autism acquire an alternative to a theory of mind. Autism, 6(4),  343-363)
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GENOMFÖRANDE

UNDERVISNINGSFÖRSÖK

Första momentet – serietecknandet

Alla elever valde att jobba i forenklad eller karikatyrstil. Nagra med 
obefintliga eller nedtonade bakgrunder, andra jobbade med hela 
seriesidan som ett enhetligt uttryck. Eleverna tog arbetet med serier 
mindre allvarligt an vad de gjort vid tidigare mer traditionell 
bildundervisning. Det visade sig genom hur eleverna agerade och 
skapade, mindre oroade, hur deras bilder skulle komma att bedomas. 

Att de experimenterade mer och forutsag mindre att det fanns 
”ett ratt satt att teckna eller avbilda”.

Alla elever visade nya drag i sitt bildskapande, nagra andrade sitt 
bildsprak radikalt. Manga lade mer fokus vid berattandet, framfor 
bildskapandet teknikmassigt. De tog god tid pa sig, men alla arbetade 
med sina bilder och foljde den foreskrivna arbetsgangen. Flera lade 
daremot valdigt lite tid pa forarbetet i forhallande till den tid de lade pa 
slutarbetet. Om man ser till att nastan alla valde att forenkla sina figurer 
och ha reducerade bakgrunder, kan man om man drar en allt for snabb 
slutsats tro att elevernas teckningar blev mindre genomtankta.  Nagot 
som man inte kan saga med tanke pa det arbete som anda lades ner pa 
att fa fram den stil och utseende som de valt att jobba med. 

Under arbetet blev det aven tydligt for nagra av dem var de brast 
i avbildande och de borjade fraga om tips och rad. 

Eleverna underskattade samtliga tidsatgangen i teckningsproces-
sen och flera jobbade in i det sista. Nagra hade for ambitiosa och inne-
hallsrika serier, andra jobbade allt for langsamt eller alltfor detaljerat for 
att kunna hinna fardigt i tid.  Endast tre stycken slosade bort sin tid, 
trots flera paminnelser och patryckningar. Av de tre ar tva av dem bade 
duktiga och ambitiosa i vanliga fall. Det var som att serietecknandet inte 
togs for ”riktiga bildlektioner”. Den av dem som hade mest erfarenhet 
av serietecknande sen forut, var ocksa en av dem som lade minst tid pa 
uppgiften. Samtidigt kan man inte saga att eleven inte jobbade under de 
har lektionerna. Tvartom, sa ritade eleven flest bilder av allihop och 
visade flera nya sidor av sitt bildskapande, nackdelen var att det inte 
resulterade i en serie. Bland teckningarna fanns utkast till en serie som 
med lite jobb skulle blivit fardig.
 Samma sak galler for flera av dem, att de visade pa att de valde 
ur flera olika stilar, innan de slutligen producerade sin serie. Jag upplev-
de det som valdigt positivt och skulle som bildlarare uppleva det som 
valdigt fruktbart att fa se sa manga sidor av mina elever (i deras bild-
skapande) i en och samma uppgift. Slutdatum flyttades fram for att fler 
skulle hinna klart med sina serier. De uttryckte att de skulle garna jobba 
med serier igen och att det hade varit roligt och givande.
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Andra momentet – seriemässigt sammanställd redovisning

Bilderna av elever tillsammans med sin skylt, diskuteras som en 
bildserie som berattar nagot om det tillfalle, den lektion som tidigare 
genomforts och de deltagare som deltagit. 

Fragan som stalls ar: ”Vad sager helheten som inte delarna gor, 
sager den nagot utover de enskilda bilderna?”, fragestallningen utloser 
ingen storre debatt om den sammantagna bilden av lektionstillfallet.

Vad som konstateras ar att endast tva elever valt att gora annan 
form an varningstriangel, men ingen har valt att gora samma innehall. 

I den efterfoljande diskussionen framkom tydligt elevernas egna 
reflektioner och forhallande till de symboler de valt att jobba med. Ingen 
av eleverna framholl de gemensamma dragen, men daremot sina 
personliga stallningstaganden. 

Tredje momentet – Seriemässig bildanalysövning

Eleverna redovisade ett mycket varierat val att bilder att jobba med, det 
var allt fran reklambilder pa bananer till Salvador Dali och reportage-
bilder(se bilaga III). Alla gjorde sitt basta for att redogora for hur de last 
bilden och de ovriga eleverna gav kommentarer under varje 
redogorelse. Även om diskussionen inte var livlig, var den valdigt aktiv. 

Det visade sig vara en valdigt tydlig form for att beratta for andra 
hur man sag pa bilden, bade for eleven sjalv och for andra elever att 
folja med i resonemanget. I samtalen framkom olika tolkningar av 
innehallen i bilderna och de saker som lamnats ute belystes och 
uppmarksammades pa ett tydligt satt; aven om detta inte ar ett direkt 
direktiv i uppgiften. 

Jag far kansla av att formen gav eleverna den trygghet de 
behovde for att kunna diskutera andras syn pa bilder, utan att riskera 
att kritisera den andres satt att se. Den tydliga formen, gav eleverna ett 
verktyg att diskutera bilderna utifran.

Jämförelser

I serietecknandet var det enklast att folja elevens processer. Serie-
momentet genererade mesta arbetet och de mest varierande uttrycken. 
Seriemomentet genererade ocksa mest bilder av alla tre moment, saval 
skisser som fardiga resultat. Dessutom var eleverna mer undersokande 
och efterforskande i seriemomentet, dar sokte manga efter nya satt att 
teckna. 

 Moment tva var det moment dar de arbetate ihardigast och med 
minst antal pauser. Den seriemassiga bildredovisningen gick de flesta 
obemarkt forbi, det till trots, genererade tilltaget en diskussion om deras 
egna bilder. Men jag kan inte sluta mig till om det var uppgiften i sig 
eller om det var redovisningens form som var mest bidragande.

 Av de tre momenten genererade bildanalysen mest samtal. 
Eleverna visade ocksa uppskattning for det tredje momentet. Serie-
momentet uppskattades ocksa, men togs inte pa lika stort allvar som de 
tva andra momenten. Kanske for att de upplevdes som mer ”riktiga 
bildlektioner till sin utformning”.
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SAMTAL MED BILDLÄRARE

Jag hade vid flera tillfallen tidigare hort hur sarskilt en av bildlararna 
brukade anvanda sig av serier eller ha serier som ett moment i 
bildundervisningen. Det visade sig att det bara var tva av de fem 
bildlararna som tagit upp serier i sin undervisning. Sanningen om hur 
ofta serier forekommit var langt ifran vad som sades. 

En av de tva lararna utbrister pa tal om att det bland eleverna pa 
skolan omtalades att den har lararen ”brukar ha serieteckning i sin 
undervisning”: ”en enda gang, en enda gang har jag haft det och det var 
det varsta jag gjort”. Uttalandet ar halvt pa allvar och halvt pa skamt, 
men vid vidare samtal framkommer att lararen upplevde det mest som 
negativt och att denne drar sig for att anvanda sig av det igen. Lararen 
berattar hur eleverna overskattat sin formaga och underskattat tiden det 
tar att rita, att de var tidsoptimister. 

Lararen sager att det delvis kan ha varit dennes eget fel, da 
lararen inte i sin planering och genomforande lade in begransningar av 
omfanget av serien. Sedan papekade lararen att mer styrning av 
innehallet, det berattade skulle ha varit onskvart. 
Om lararen skulle gora det igen (serieteckning i undervisningen) skulle 
denne lata alla elever utga fran en och samma historia eller kriterier. 

Att serietecknandet varit uppskattat drar lararna som slutsats, 
aven om langt fran alla elever blivit fardiga med sina serier. Vilket aven 
ryktet till viss del vittnar om.

Telefonintervju med bildlärare.

Jag foljde upp samtalet med bildlararna genom en telefonintervju 
med en av bildlararna som visste mer om det serierelateradelektions- 
material som fanns i tva parmar pa skolan. Parmarna ar nagra ar gamla 
och anvands inte sa mycket idag. Den ena innehaller material  samman-
stallt av en tidigare larare pa skolan, den andra ar sammanstallt av 
lararen jag talar med. Vi far tillfalle att utveckla ett par av tankegang-
arna i det forra samtalet. Man kan inte saga att serier forekommer i 
bildundervisningen pa skolan. 

Lararen menar att det ar mycket for att det ar svart att gora 
”vettiga uppgifter med serietecknande”. Sa aven om det ar enkelt att 
introducera, som lararen sager, for att ”alla elever vet vad det ar”, sa 
faller det pa att det blir for svart for dem (eleverna) att genomfora det. 
Eleverna brister i skicklighet eller i formaga till urval och har ofta svart 
att upprepa de element (figurer, foremal, miljo etc) som de vill bygga sin 
serie med. 

Manga ganger blir tecknandet platt och eleverna saknar formaga 
att rita sina figurer fran olika vinklar. ”Men man skulle kunna gora sa 
mycket med serier om man styrde det mer”, menar lararen. Man kan 
jobba med seriens olika djup, forgrund och bakgrund och for allmant 
bildskapande. Det ar en bra ingang till nagot annat, men ar svart att 
anvanda i syfte for att de ska lara sig rita serier. Serietecknande ar for 
svart, det ar en egen konstform som kraver stor skicklighet. 

Lararen ger exempel pa ett serierelaterat tema som de just nu 
anvander sig av i Bild och form-kursen. De ska jobba med reliefer och for 
att slippa de vanliga teman som ar brukligt, har de bett eleverna skapa 
serierutor dar de ska visualisera onomatopoetiska ord.
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SLUTSATS & DISKUSSION

Är serier en del av ungdomskulturen idag, läser unga serier?

Ja man kan sluta sig till att serier forekommer i ungas liv idag, antingen 
att de ar aktiva lasare eller att de ar medvetna om serier och seriens 
formsprak. Sa aven om flera ungdomar inte laser serier, sa har de flesta 
av dem relativt nyligt varit serielasare. 

Statistiken talar om att nastan halften av alla som borjar 
gymnasiet laser serier och samtidigt att de nastan omedelbart slutar lasa 
serier. Det har laser jag som att det ar en ansenlig del av eleverna som ar 
mycket fortrogna med mediet. Seriemediet ar dessutom en vardagligt 
forekommande del i ungas laskonsumtion, direkt eller indirekt, genom 
dagstidningar, filmer, spel, websidor m.m.

Indikationen pa att serier ar ett nytt medium for personligt 
uttryck av kanslor och berattande, pa samma vis som poesi, bilder och 
musik varit tidigare, ar vag. Men man kan sluta sig till att den blivit ett 
ytterligare satt att uttrycka sig personligt bland ungdom idag; parallellt 
med poesi och bilder eller musik.

Om man valjer att jobba med serier och unga idag, bor man aven 
fundera over vilka olika genrer som unga tar del av och att Manga ar en 
stor sadan genre idag (oavsett om man har menar tecknarstil eller 
ursprung).

Kan användande av serier eller serieliknande element öka motivation 
till ämnet, genom att knyta an till ungas egna kulturkonsumtion?

Svaret pa fragan ar inte helt givet. Även om de olika resultaten visar pa 
uppskattning for anvandandet av serier och serieliknande former, sa 
finns det inget jamforande material som sager att de skulle gilla amnet 
mindre utan denna forekomst. 

Men bade mina egna och de intervjuade lararnas erfarenheter 
tyder pa att serietecknande och serierelaterat bildundervisningsinnehall 
ar uppskattat, fragan kvarstar om motivationen okat. 

Vilka kurs och ämnesmål kan uppfyllas genom användandet av serier 
och/eller seriers form i bildundervisningen? 

Ett oreflekterat arbete i att skapa serier, for att elever ska fa prova hur 
man gor, hur serier skapas kan till synes verka meningslost. Men aven 
detta kan relateras till maluppfyllan. Kursmalen talar om att eleven ska 
prova olika uttrycksformer; lara sig uttrycka sig konstnarligt med nya 
konstformer. 

Med lite vilja kan man aven se det som ett satt att lara sig en 
bildrelaterad samhallsfunktion. Det tydligaste ar nog att koppla det till 
betygskriteriet att kunna uttrycka sig i bild i kombination med ord. 
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Som jag visat med mina andra tva forsok med seriemassighet, 
kan serieliknande former anvandas som grund for diskussion runt 
bilder i allmanhet. En grogrund for att utveckla erfarenhet i att 
analysera och forsta bilder. Applicerat pa olika sorters bilder och uttryck 
inom olika konstarter kan det hjalpa eleven till forstaelse, analys och 
upplevelse. 

Pa samma vis som jag sjalv har forsokt, uttrycker aven 
bildlararna pa skolan att serier kan vara ingangspunkt till annat larande, 
bade nya och traditionella konstformer och kan aven vara ett verktyg att 
uttrycka sig konstnarligt. 

Det, inte pa forhand, givna slutresultaten eller utformningen, ger 
eleven utrymme for kreativitet och sjalvstandiga skapande; ger eleven 
mojlighet att fatta sjalvstandiga beslut. 

Olika serierelaterade former, seriemassiga applikationer och 
uttryck genom serieskapande kan anvandas som grund for att prova 
olika tekniker och material. 

I arbete med serier mer traditionellt kan man aven inkludera mer 
traditionellt bildamnesinnehall; som perspektiv, djupillusion, farglara.

Vad har jag lärt mig om läraryrket genom detta arbete?

Serier ar ett stort amnesomrade som borde ha sin egen (konst)historiska 
skrivning, med genrer, -ismer, schismer och uttryck redovisade och 
forklarade. Till viss del ar detta pa vag att ske pa olika satt varlden over. 

Serier borde inga i konsthistorian inom bildamnet och i amnet 
Kulturhistoria, kanske rent av som en egen valbar kurs. Filmkunskap 
finns ju redan, sa varfor inte en kurs som heter Berattande bilder? I en 
sadan kurs skulle illustration i allmanhet kunna rymmas. Man kan inte 
forvanta sig att serierna blir en del av bildamnet om den inte tas pa 
allvar. Inte heller att bildlarare ska forvantas kunna eller forsta hela 
detta falt om de inte far utbildning inom det; genom historiska verk och 
analyserande texter. 

Men forvisso, skulle det kanske vara laromedel, inspirations-
litteratur och lektionsforslag vara det som framst behovs. Om det nu ar 
sa att man vill ha serietecknande i bildundervisningen.

Jag kanner mig starkt i att fortsatta djupdykningar inom olika 
omraden som beror bildamnet. Bade nar det galler forstaelsen for det 
man lar ut och inspiration till nya satt att lara och undervisa.

Det pedagogiska perspektivet på undervisningsförsöken

Ser man till vilka kurs och amnesmal som berordes under dessa 
lektionsforsok sa kan man mycket val saga att detta ar ett satt att 
uppfylla dessa mal. Som bildframstallan och i det inraknat: komposition; 
bild och text i kombination;  djupillusion; konstnärliga uttryckssätt och 
tekniker. Som bildförståelse med tolkningar, analyser och bildspråkliga 
beröringspunkter. Som ett bild-/konst-historiskt nedslag. 

Serietecknande ar en bra ovning, dar lararen far mojlighet att 
folja elevens tankar och processer inom bildamnets ramar. Även om jag 
stotte pa problem genom elevers underskattning av tidsatgangen och ett 
inte odelat positivt mottagande, sa var det for de flesta mycket bra.
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Eleverna fick mojlighet att undersoka personliga problemstallningar och 
blev aktiva i sina val genom att deras idéer fick mer utrymme an den 
tekniska traningen. Deras bildskapande blev ett medel for att utfora, 
uttrycka och skapa en mening istallet for att redovisa skicklighet inom 
en  bildkonstnarlig teknik. 

Jag menar att deras motivation och vilja till sjalvstandiga losn-
ingar och utmaningar kommer av att det inte bara var en produkt som 
redovisats, utan aven ett kommunikationsmedel. Jag tror att jag kunnat 
fa fram detta an tydligare genom att som slutmal presentera serierna pa 
skolans webplats, eller genom en skoltidning/ lokaltidning. 

Även forsoket att genom serieliknande form analysera bilder och 
diskutera bilder blev lyckat. Eleverna uttryckte en trygghet i att ha en 
form att utga ifran for bildanalysen, ett filter mellan deras asikter och 
den som skapat bilden de kommenterar. Även att de fick ett gemensamt 
sprak att tala om bilder. Att analysformen var bekant i sin struktur tror 
jag hjalpte eleverna att ta till sig analysmodellen. 

Jag pastar inte att den pa nagot vis ar revolutionerande, bara att 
den revolutionerade viljan och formagan att tala om bilder i gruppen. 

De tidigare forsoken att tala om bilder pa konstutstallningar och i 
klassrummet har paverkats av att eleverna inte garna framfor egna 
asikter om bilder, dels genom ovana och dels genom osakerhet. 

En yttre form for asikter och bildanalys, som ar gemensam for 
gruppen, har underlattat for eleverna avsevart. Att de kan lagga till 
egna slutsatser om analysmodellens form och variera formen for sitt 
syfte. Genom att de ar bekant med dess struktur okar aven deras 
sjalvsakerhet och med den deras motivation.

Sjalvsakerhet och motivation hjalper aven eleverna att skapa ny 
kunskap som de aven kan formedla till varandra inom gruppen.

Reliabilitet

Det ar alltid en fara med att gora undersokningar pa egen verksamhet, 
sarskilt nar det handlar om att bade praktisera och undersoka i samma 
stund. Det ena maste sta at sidan i stunden, men det hindrar inte en fran 
att reflektera och vardera handelser utifran ett vetenskapligt forhallnings-
satt. 

Hallbarhet i resultaten, ger de en sann bild?  Ja de gor de, inom 
ramarna for det som jag kunnat undersoka. Dar detta undervisnings-
forsok brister, ar att jag saknar intervjuer med eleverna.48 Det jag nu kan 
dra slutsatser fran ar de samtal och diskussioner som forts inom och 
med gruppen, under lektionerna och vid redovisningarna. Detta ger en 
god bild av forsoken och praktiken.

Samtalen med bildlararna, ar intervjuer och har gett en bra bild av 
bildlararnas erfarenheter av serier i sin undervisning.  Avvikelser fran 
tidigare forskning, kan jag inte uttala mig om, da det egentligen inte 
finns forskning inom det omrade som jag valt att undersoka. 

Generaliserbarheten i detta arbete ar svar att uttala sig om nar vi 
talar om litteraturjamforelser och erfarenheter hos bildlarare i stort. Den 
faktiska textanalysen och de statistiska resultat som jag kunnat ta del av 
och redovisat har hog validitet och borde kunna sagas galla generellt.

48 Särskilt bra hade det varit om jag hade gjort intervjuer både före och efter.
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SLUTSATS

Jag tycker mig se genom detta arbete att man ur det seriemassiga, 
serierna i sig och serierelaterat innehall i allmanhet, kan skapa en 
pedagogisk metod for bildamnet. 

Jag kan konstatera att serier inte ar sa aktuellt i nyare laromedel 
och att den litteratur som behandlar omradet till storre del ar aldre och 
till viss del inaktuell. Även om flera delar av den aldre litteraturen 
fortfarande ar relevant, sa har serierna utvecklats tematiskt och 
innehallsmassigt. Även anvandningsomradena och publikations-
formerna har forandrats. 

Jag kan se att serier ar en bra utgangspunkt for samtal och diskus-
sioner i bildamnet, aven som utgangspunkt for att prova tekniker eller 
konstnarliga uttrycksformer. 

Serier kan anvandas for att uppfylla kurs och amnesmalen. Men 
allt seriemassigt kan inte garantera att elever gor en koppling mellan sin 
egen kulturkonsumtion och bildamnets innehall. 

Jag saknar i detta arbete kopplingen mellan bildamnet och nya 
medier och vad som skulle kunna vara kopplingen mellan serier och 
nya medier. 

Jag har lart mig att lararna garna anvander sig av popularkultu-
rella fenomen, som till exempel serier, i sin undervisning, for att knyta 
an till elevernas egna liv. Men att de upplever serier som svart att jobba 
med, bade kunskaps- och tidsmassigt. 

Det saknas (nya) laromedel som tar upp och behandlar seriers 
pedagogiska potential, aven litteratur som ger former for ett sadant 
arbete. 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Serier i relation till kurser och amnen inom medieprogrammet, pa 
liknande vis som denna undersokning, for att se pa vilket satt det skulle 
kunna framja larande i nya medier.

En mer omfattande studie i hur serier framstalls i laromedel och i vilka 
sammanhang som serier namns i skollitteraturen, samt en mer om-
fattande genomgang av pedagogisk anvandning av serier inom olika 
falt, framfor allt inom skolan. Även en historisk oversikt om serier och 
dess forhallande till skolvasendet ar intressant. 

En vidare undersokning av pa vilket satt och i vilken form man skulle 
kunna nyttja serier i undervisning inom olika amnen.
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LITEN UNDERSÖKNING OM 
BILDEN AV SERIER I SKOLAN

Som forundersokning till undervisningen har jag gjort en lasning av den 
tillgangliga litteraturen50 pa den aktuella skolan, detta for att mig en bild 
av hur serier formedlas genom litteraturen inom skolan. Detta jamfor 
jag med den ovriga litteratur och andra kallor som jag for det har arbetet 
gjort mig tillganglig, for att se om det ar nagon skillnad. 

For att ta reda pa vilken syn pa serier som ges av den pa skolan 
tillganglig litteraturen har jag gjort en lasning av den forekommande 
litteratur och de laromedel som beror amnet. Jag har valt att se till den 
totala tillgangliga litteraturen och inte enbart det som ar laromedel. 
Detta for att i bildundervisningen pa denna skola forekommer inte 
laromedel eller laromedelstexter i den direkta undervisningen eller 
andra texter, annat an nar eleverna ombeds att gora egen efterforskning 
eller lararen forevisar egenskriven eller kopierad (utvald) stencil. Detta 
ar ett system som praktiseras och som ar i linje med den forskning som 
gjorts  om anvandandet av laromedel inom bildamnet.  

Christina Gustafssonhar i borjan av 80-talet gjort en studie och 
jamfort hur beroende larare i olika amnen ar av larobocker och kom 
fram till att larare i bland annat bild och musik, ar de som grundar sin 
undervisning allra minst pa laroboken. Senare forskning har upprepat 
liknande resultat. Fisher & Samuelson beskriver i sin slutsats om hur 
laromedel anvands i bildundervisningen att:

 De vanligaste laromedlen i bildundervisningen ar olika typer av 
egenproducerat material, som lararna samlat pa sig under sin tid som larare 
eller stallt samman pa egen hand, och bilder pa konstverk, bl.a. i form av 
vykort. Andra laromedel som anvands relativt ofta ar elevernas erfarenheter, 
fack- och referenslitteratur,musik, Internet, naturen, lararhandledningar, 
tidningar, reklam, bibliotek och aktuella handelser. Forlagsproducerade 
larobocker har daremot inte nagon framtradande plats i 
bildundervisningen.51

Jag anser darfor att jag maste se till hela utbudet, da det inte ar kontroll-
erbart vilka texter som anvands. Den forekommande litteratur jag 
funnit, har hittats pa skolans bibliotek, i klassrum, i lararnas egna 
bokhyllor pa sina arbetsplatser, samt ett mindre rum med en samling 
bocker som ar tillgangliga for bildestetelever; som aven gjorts tillganglig 
for elever som laser bild i andra kurser. Detta rum kommer att benamn-
as som bildbiblioteket i den efterfoljande texten. 

50 Som berör serier på något vis, alltså inte all tillgänglig litteratur.
51 Skolverket (2006) Läromedlens roll i undervisningen, rapport 284
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Kritisk granskning av litteraturen

Jag har gjort en ansats till kritisk narlasning, men som Johansson & 
Svedner (2006)52 papekar ar en exakt lasning svar att uppna, da den 
tenderar att vara subjektiv, men min avsikt ar att forsoka strava efter 
storsta mojliga exakthet.

Urval och begränsning

Jag har daremot valt att begransa lasningen av texter som forekommer 
inom skolan till att inte inkludera de texter som nas via internet i min 
analys av skolans tillgangliga litteratur inom amnet. Man kan anta att 
elevers och larares vana av att anvanda internetkallor idag ar allmanna, 
dessutom tillhandahaller skolans bibliotek lankar till databaser for 
sokning av texter, vilket komplicerar textanalysen.  

Man kan argumentera emot att jag inte inkluderar det stora 
utbud av internetkallor som finns tillgangligt for elever i det har arbetet. 
Men jag anser att den tillgangliga litteraturen speglar anvandningen av 
litteraturinom den aktuella skolan. 

Andra texter om serier

Jag har inom ramen for arbetet valt att lasa annan litteratur om serier, i 
syfte att dels jamfora med de texter som finns inom skolan och dels for 
att teckna mig en bild av faltet; aktorerna; teorierna och stromningarna, 
som beror serier i stort. I denna lasning inkluderas saval flera internet-
kallor, som vetenskapliga artiklar, debattforum (inom och utom 
Sverige), bloggartiklar och nattidningsartiklar53.

52 Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning. s65
53 Även om jag inte kan använda mig av åsiktdrivna forumdiskussioner som referensmaterial, så kan 

de vara en källa till information. Information som förvisso måste verifieras innan den når in i en 
vetenskaplig artikel. De olika forum och bloggar som fungerar som knytpunkter för serieintres-
serade i Sverige, ger på sitt sätt också en bild av seriesverige. När man ska ta sig an ett ämne som 
serier, som saknar en bred akademisk grund, är det svårt att finna relevanta och vetenskapliga 
källor. Det är för visso inte svårt att finna källor eller statistik. Inte heller analyser av seriemediet 
och seriegenres. Det finns mång, även vetenskapliga källor som omnämner seriemediet. Det svåra 
är att finna texter skrivana av andra än entuiaster för mediet eller av de som har i sin agenda att 
begränsa det. Dessa källor är ofta färgade av sin vinkling av ämnet. Med det sagt, kan jag även 
säga att det finns relevant litteratur, skriven av entuiaster; såväl som i böcker som på internet-
forum, i nättidningar och bloggar.
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Skolbiblioteket

Min efterforskning visar att i skolbibliotekets bokkatalog (sokord: Serie; 
Serien; Serier; Tecknad serie; Tecknade serier) finns tillgangligt atta bocker 
som tar upp serier  som amne (har har jag uteslutit de titlar som ar 
serietidningar eller seriealbum). Av dessa nio titlar, finns fyra pa den 
aktuella skolan och de ovriga kan bestallas in fran andra skolbibliotek. 
Av de (serierelaterade) tidskrifter som anges, har de flesta rensats ut, 
endast de tva senaste argangarna halls tillgangliga pa biblioteket och i 
skrivande stund genomfors en ny sadan utgallring av periodika. Nagra 
av de bortgallrade tidningarna har hamnat i bildbiblioteket. (se bilaga IV)

I skolbibliotekets bokkatalog (sokord: Serie; Serien; Serier; Tecknad 
serie; Tecknade serier, serietidning, grafisk novell) finns tillgangligt 13 
seriealbum, inga serietidningar och en serierelaterad titel med 
teckningar av Jan Stenmark. Av titlarna ar 11 svenska, en titel ar 
amerikansk och en titel ar japansk Manga (Gahrton, Måns; Torudd, 
Cecilia; Knutsson, Magnus; Lange, Henrik; Andersson, Oskar; Larsson, Knut; 
Gaiman, Neil; Strömquist, Liv; Lundgren, Gunilla; Kujiradou, Misaho).

Klassrummen

I de klassrum som anvands for bildundervisning pa skolan finns ingen 
litteratur, den finns istallet samlad i bildbiblioteket som direkt 
angransar till dessa lokaler. (se bilaga IV)

Bildbiblioteket

I bildbiblioteket finns fyra boktitlar som tar upp amnet serier eller ar 
serierelaterade, av vilka alla ar av instruktionsart, det vill saga att de 
bockerna ar handbocker i att rita i en seriemassig stil.  Har finns aven 
fyra laromedel i bildamnet: Lärobok i bild; Seriernas värld; Dagstidningen - 
Ett läromedel; Bildboken, arbetshafte, lararhandledning och faktabok. 

Lärobok i bild ar en lararhandledning i bildamnet och en larobok 
for undervisning i bild. Innehaller en serie om serieskapande och nagra 
rader om serier, samt ett lektionsforslag med serieinnehall.

Seriernas värld ar ett studiemedel i form av en diabildsserie och ett 
informationshafte, det ar tankt som diskussionsmaterial for bildlararen i 
sin profession. Diabildsserien fanns inte tillganglig i bildbiblioteket.

Dagstidningen – ett läromedel, ar en skriftserie som var amnad for 
att oka anvandningen av tidningen som laromedel i skolan. Har 
forekommer serier i hafte nummer fem,  den om tidningsbilder och i 
hafte nummer tva, den om tidningstexter.

Bildboken, ar en laromedelsserie for bildamnet. Har avhandlas 
serier som ett kapitel i arbetshäftet – tvådimentionella bilder och har ges 
forslag pa ovningar i hur man ritar serier. Serier beskrivs aven i 
faktaboken som ar grunden i laromedelspaketet.

I bildbiblioteket finns ett fatal nummer av Bild&Bubbla, nagra av 
dessa nummer ar det klippt bilder ur. I de aktuella nummer som finns 
kvar, ar det inte mycket beskrivet om vad serier ar, men det finns 
manga exempel pa olika stilar och genrer. Det skall namnas att aven de 
andefattigaste exemplaren av Bild&Bubbla -nummer innehaller sa 
mycket material att det gott och val kan anvandas som del i 
undervisningen. 
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Har finns aven nagra aldre titlar av tidskriften Bild i skolan som namner 
anvandandet av serier. 

I bildbiblioteket finns manga konsthistoriska och 
konstnarsbiografiska titlar; inga av dessa tar upp serier eller 
serierelaterade amnen. Men jag ska for protokollet namna att givetvis 
omnamns serier i forbigaende, genom de i dessa titlar forekommande 
popkonstnarer och deras verk54.

Lärarrummen

I bildlararnas egna hyllor, vid sina arbetsplatser i deras arbetsrum, kan 
jag finna tva titlar med indirekt anknytning till serier; bagge handlar om 
skamttecknare och skamtteckningar. Av de laromedel i bildamnet som 
finns tillgangliga ar det tva som tar upp serier eller serierelaterat 
innehall, de ovan namnda Lärobok i bild och Bild & form. (se sist i bilaga IV)

Den aldre laroboken (som for ovrigt bar samma namn som den 
aktuella kursen) Bild & form av (1984) tar upp serier under rubriken 
underhallningsbild.

Pa skolan forekommer aven bokserien Medieboken, ett laromedel 
for gymnasiala medielinjer. I boken titulerad Medieboken – Massmedier, 
namns serier som en del i det massmediala utbudet. 

Vid en andra genomgang, finner jag bland lararnas egna parmar, 
en som innehaller en gedigen samling kopierade faktablad om serier 
och annat serierelaterat. En arbetsparm for serieteckning i bildunder-
visning. Det visade sig vid efterforskning att det pa skolan aven fanns 
en parm till. Jag har tagit del av innehallet i bagge parmarna. 

Har finns utdrag ur nagon av Disneys animationshandböcker, framst 
gangstilar och ansiktuttryck. Serien: Hur vi gör en serie av Magnus 
Knutsson och Ulf Jansson (1979). Delar ur Bildboken (1980) som tar upp 
serier. Tva kapitel ur Skämtteckningar, seriefigurer, karikatyrer - figurer, 
karikatyrer (1987).  Serier – en serie om att göra serier av Ulf Jonsson 
(1993), Semic forlags studiehafte Hur en serietidning kommer till! (1977), 
Lektionsförslag av Thomas Frisk, Flera exempel ur olika sorters serier, 
Serie-gralimatik, en serie om hur man gor serier, okant ursprung. Utdrag 
ur Se mer i serier (1982), av Johan Hojer.

Vilken bild ger skolan av seriemediet?

Pa skolan finns ett imponerande material om serier, aven om det mesta 
ar av aldre dato, sa ar det fullgott for att kunna skaffa sig god kunskap 
om serier. Det finns alla forutsattningar for elever och larare att tillgodo-
gora sig seriernas manga olika sidor och uttryck. Det mesta materialet ar 
fran 1980-talet och de fa nyare ar framst handbocker.

Den enskilt storsta stotestenen, hindret mot anvandning av serier 
i bildundervisningen pa skolan ar lararnas negativa erfarenheter av seri-
er i undervisning. Lararna uttrycker att de kan tanka sig serietecknande 
som ett moment, under forutsattning att det ar begransat eller pa annat 
satt mycket styrt. Serier som tema for bildskapande, i samma anda som 
popkonstnarer (som till exempel Lichtenstein) eller som ingangspunkt 
till nagot annat, sager de sig vara mer oppna for. 

54  Bland annat Lichtenstein; mfl
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Att anvanda serier for att lara sig en teknik, eller att lara sig ett uttryck, 
ar nagot de funderat over. De anvander serierelaterade teman som 
motiv for tva och tre dimensionella bilder, men de undviker att lara ut 
serietecknade i sin bildundervisning. Hur allmangiltigt det har resul-
taten ar for bildlarare i stort, ar givetvis svart att bedoma. 

Vad man kan konstatera ar dock att det finns nastan ingen litter-
atur som vander sig till larare som vill anvanda serier som ett verktyg i 
bildundervisningen, utover att gora serier eller kopiera en viss serierela-
terad stil.

Jämförelse mellan skolans texter och övriga texter

Texterna inom skolan ger en relativt bra bild av seriemediets olika delar. 
Den kritik man skulle kunna framfora och som till viss del rads bot med 
prenumerationen av Bild&Bubbla-tidskriften, ar texternas alder. 

Referensramen for de texter som finns pa skolan idag, ar inte 
dagsaktuell. Dagens serier ar inte framst dagstidningsstrippar med 
gagshumor. Inte ens uppdelningen ungdoms och barnaventyr galler, 
eller pojk och flick serier. Det finns manga nya genrer inom seriefloran 
idag och serietematiken ar mycket annorlunda, sa aven uttrycken och 
stilarna.

Kan det vara sa attdet finns farre litterara och laromedelstitlar 
som tar upp serier efter 1990 for att vi fatt och trodde sa mycket pa ”den 
stora databasen”; som internet forvantades vara. Ett ”enorm lexikon” att 
osa information ur helt gratis. Det behovdes alltsa inte kopas in bocker 
inom smala amnen, da den informationen fanns tillganglig pa natet.

Men a andra sidan kan det begransade omnamnandet av serier 
ha att gora med den kris som seriemediet genomgick, det fallande 
antalet lasare och tillgangliga titlar; att serierna marginaliserades. 

Oavsett orsak ar det nyvackta intresset for mediet och dess nya 
uttrycksformer och innehall, skal nog att plocka in det i skolan igen. Det 
behover inte vara ett sjalvandamal att plocka in serier for serier skull. 
Jag ser det som ett komplement till andra texter som finns i elevernas liv 
och som bor behandlas inom skolans ram.
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Bilaga V

DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR 
ARBETE MED SERIER

Foljande bifogade skrift ar ett undervisningshjalpmedel for diskussioner 
runt serietecknande eller som underlag for seriemassig bildundervisning.



DISKUSSIONSUNDERLAG

För arbete med serier



P u b l i c e r i n g s f a k t a

Bilaga till “Nu ska vi jobba med serier - didak-

tiska reflektioner om serier i bildundervisningen”. 

Umeå Universitet 2008 Estetiska institutionen.



DISKUSSIONS 
UNDERLAG

För arbete med serier





INTRODUKTION

Vad du håller i handen här är inte en instruktionsbok i hur 
man ritar eller utformar eller ens utformar serier. Det är i stäl-
let ett visuellt orienterat diskussionsunderlag för samtal om 
serietecknande. Teckningarna här kan användas som under-
lag för undervisning i serietecknande eller tecknande i all-
mänhet. Inget av det visade är unikt för seriemediet men tar 
avsprång ur de tecknade serierna. Den här skriften försöker 
inte skriva några sanningar, bara utgångspunkter.





Aktivt mellanrum

Att berätta något med hjälp av en sekvens med bilder eller att 
upprepade, uppradade föremål berättar, är inte unikt för se-
riemediet. Att vi läser ut en mening ur en sekvens har snarare 
med människans vilja till ordning och sitt behov av att förstå 
sammanhang. 
 Man kan nästan kombinera vilka föremål eller bilder 
som helst och skapa ett berättande, för det är hos betraktaren 
som berättelse skapas. Det behöver inte ens vara så att bilder 
måste läsas i en viss ordning, för att de ska vara berättande. 
Man skulle kunna skapa berättande sammansättningar som 
läses på samma sätt oavsett var man började läsa. På samma 
sätt skulle man kunna använda sig av vägskyltar, piktogram, 
frimärken, fruktmärken för att skapa en berättelse.
 Det behöver inte ens vara stora skillnader eller ens 
någon skillnad mellan två bilder som satts i sekvens, vi har 
ändock en förmåga att läsa in att där hänt något.
 Desamma gäller att vi ofta läser in att tid förflyter när 
vi ser bilder som vi upplever har ett sammanhang. 





BILDRUTAN  -  BALANS

När man skapar en bild vill man kunna välja om bilden har en 
inneboende rörelse eller om den är stilla och det oavsett om 
det avbildade rör sig eller inte. Ett sätt att uppnå detta är att 
utgå från korsande linjer eller från grundformerna triangel, 
cirkel och kvadrat. Bägge utgår från samma fenomen.  
 Vi människor har en tendens att översätta det vi ser i 
bilder till hur vi upplever vår omvärld. Ett av dessa fenomen 
är att när något har en stor yta som vilar mot en annan yta, så 
upplevs den ofta som mer balanserad än när något har en liten 
kontaktyta. Ett annat fenomen som ofta läses in i bilder är att 
det finns en tyngd i ytorna och att den rör sig neråt och detta 
även när det avbildade visar på något annat.
 Vi kan ta kaffekopparna här intill, bägge vilar på en 
plan yta, men den ena koppen visas så att alla linjer (i bild) 
går horisontellt med papprets sidor. Tittar vi då på den andra 
koppen, som skulle kunna vara densamma som i föregående 
bild, så löper bildens linjer inte parallellt med papprets si-
dor. Detta dels för att bilden har en viss djupverkan genom 
perspektiviskt avbildande och dels för att koppens handtag 
poängterar linjedragning åt ett visst håll.
 Med hjälp av grundformer kan man bygga upp balans 
eller obalans i bilden. Detta även där grundformen inte är en 
del av bilden. Som ni ser i kaffekoppsbilderna, har jag använt 
mig av kvadrater som utgångspunkt när jag visar på balans-
förhålladerna.
 





Serierutans form
Även om serierutans ram oftast är där för att avgränsa och 
dela upp ytan, så kan den ibland också vara en berättarkom-
ponent. Det kan handla både om att serierutan är det hand-
lingsbärande som att serierutans ram berättar om vart och i 
vilken miljö något utspelar sig.  Även serierutors bredd kan 

tala om för läsaren något, både 
om tid och rum i serier.





Samtidighet

Ibland när man ska representera samtidighet i en bildsekvens 
så måste man lägga bilder på varandra för att de inte ska upp-
levas som följande på varandra tidsmässigt.
 Läsaren kommer förvisso att läsa dem i en följd, men 
placeringen av dem gör att man läser samman dem. Tar vi de 
två duellanterna till vänster, så läser vi samman alla tre bilder, 
just för att de två mindre ligger på den stora och alla tre utgör 
då plötsligt ett ögonblick, istället för en tidsföljd och detta 
trots att det är uppdelat i flera rutor.





Läsning av hela sidan.

En serie måste inte delas upp med skiljelinjer, bildrutor eller 
liknade för att fungera berättelsemässigt; även om det är den 
vanligaste varianten. Samma sak gäller läsande av seriesidan. 
Ofta brukar man läsa en sida från vänster till höger och upp-
ifrån och ner. Läser man japanska Mangaserier så är läsord-
ningen istället från höger till vänster. 
 Här intill så läses sidan från vänstra nedre hörnet upp 
och till höger och sedan ner mot högra nedre hörnet. Läser vi 
istället seriesidan på nästa uppslag, så kan den läsas som en 
aldrig avslutad cirkel, vilken kan påbörjas nästan vart som 
helst. Tittar vi då på de följande uppslagen, så kan vi se olika 
lösningar, där sidan läses som en helhet och sedan i delar, där 
bildytorna lånar yta av varandra.
 Det finns alltså en oerhörd mängd olika lösningar på 
hur man bygger upp en seriesida. Där den vanligaste lösni-
ngen är ett fixt rutmönster som styr berättandet och bilderna. 
Andra änden av spektrat är då bilder och innehåll styr hur si-
dan/rutan ska se ut och i bland till och med styr berättandet.
  Ytor uppbyggda som collage utan tydliga gränser mel-
lan varandra, som tillsammans utgör ett eller flera paralella 
skeenden eller känslostämningar, är inte heller helt ovanligt.









Faran med allt för experimentella 
bildlösningar är att läsaren har 
svårt att navigera sig genom sidan. 
 En lösning är att hjälpa 
läsaren med pilmarkeringar. Men 
måste man ta till pilar för att sidan 
ska kunna läsas kan man fundera 
över om man inte borde ha en an-
nan designlösning.





Serietextens olika nivåer

Textplacering och textform har används som indikator på 
textens betydelse utöver textinnehållet. Text kan tillhöra be-
rättelsen, beskriva eller namnge berättelsen eller utgöra det 
upplevda inom berättelsen.
 Givetvis finns det tusentals varianter på detta och tu-
sen lösningar. Vad vi ska titta på är ett par olika vanligt före-
kommande exempel.

A)  Namngivning och titlar.

       Den beskrivande titeln placeras oftast utanför bildytan 
       hos de flesta serier och är det en seriestripp i en ordinär 
       tidning placeras den till vänster om första rutan. Poäng-
       en är att texten inte är en del av seriens värld eller han-
       dling, men detta är givetvis något man skulle kunna 
       bryta emot.

B)  Beskrivande text.

    1  I äldre serier placerades berättelsen och replikerna ofta 
        utanför bildrutan.
    2  Beskrivande text som placeras inom bilden placeras 
        oftast där den stör minst, en placering har varit i nedre 
        delen av bilden...
    3 ... eller på någon “öppen yta” i bakgrunden, men...
    4  ...den vanligaste placeringen är inom en avvikande yta, 
         en så kallad textplatta, någonstans i bildens ytter-
         kanter. 
 
C)  Upplevd text.
 

    1  Talad text, placeras oftast inom en pratbubbla.
    2  Tänkt text, placeras oftast inom en tankebubbla.
    3  Medans allmänna ljud ritas in som en del av bildytan.





Intra- & extra - diegetiskt

Bildexemplet här intill visar på hur man kan leka med element 
som finns inuti berättelsens värld och låta den utgöra medde-
landen till läsaren. Det skulle kunna vara titeln av berättelsen 
eller en del i handlingen, eller enbart ett “dolt meddelande” 
till läsaren. Man kan även leka med berättelseformen, så man 
låter en person i berättelsen säga något som även utgör ti-
teln till hela verket och eftersom allt osynligt i serier måste 
visualiseras för att förmedlas, genererar det i så fall text (till 
exempel genom en pratbubbla). 
 Givetvis kan man hitta fler plan i berättelsens verklig-
het att experimentera med. Ta till exemplet att växla mellan 
pratbubblor och tankebubblor. De som är i berättelsens värld 
upplever det sagda som något annat än vad läsaren kan utläsa 
genom kombinationen av det sagda och det tänkta. 
 Samma sak gäller när man växlar mellan olika platser 
och tidpunkter i den berättade världen, men radar upp dessa 
brottstycken efter varandra så att de bildar en berättande hel-
het. 
 





Aktivt mellanrum

Seriesidor med tydliga mellanrum mellan bilder, vilket är 
den vanligaste lösningen, använder ofta mellanrummen som 
passiva klipp mellan bilder. Mellanrummet betonar att något 
övergår från det ena till det andra. Men ibland så kan mellan-
rummet vara betydelsebärande och ibland är mellanrummen 
en bild.
 Seriesidan här till vänster, visar först en rad olika se-
rierutor, sedan om man ser till hela ytan, så utgör de även en 
stol och ett bord som knyter an till sista bilden på sidan.
 Serien här nedan, där utgör mellanrummen det utrop 
som en av personerna i berättelsen utropar inför sin uppgift.



Seriepamflett

“ 
Vad du håller i handen här är inte en instruktions-
bok i hur man ritar eller utformar eller ens utfor-
mar serier. Det är i stället ett visuellt orienterat 
diskussionsunderlag för samtal om serietecknan-
de. Teckningarna här kan användas som underlag 
för undervisning i serietecknande eller tecknande 
i allmänhet. Inget av det visade är unikt för serie-
mediet men tar avsprång ur de tecknade serierna. 
Den här skriften försöker inte skriva några san-
ningar utan enbart utgångspunkter. 

“”
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