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Skapa en tecknad serie 

CEFR: Nivå och förmåga 
A1 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Att tolka en berättelse, skriva dialog, öva meningsbyggnad med 
bindeord. 

Konstform som används: Bild, skrivande  

Tidsåtgång: 45 minuter 

Material och utrustning som krävs: Redskap för bild & form: 
Papper, blädderblock, färg, pennor, penslar, saxar. 
Alternativt en app för att göra tecknade serier. 
Till exempel: Strip Designer (iOS) eller Strip It! (Android) 

ARBETSGÅNG: 
Introduktion: 
Läraren läser en saga för eleverna. Eleverna ska sedan gruppvis tolka handlingen och utifrån det skapa en tecknad 
serie med dialog. 
Lektionens huvudsyfte är att öva på meningsbyggnad med enkla bindeord såsom ”och”, ”men”, ”då”. 
Att använda berättelser från MultiLib uppmuntrar till språkglädje och bidrar till kulturell förståelse. 

Aktiviteter: 

Lektion   
1. Läraren läser den traditionella kurdiska sagan ”The Fox and the Stork” på engelska från MultiLibs 

E-bibliotek. 
2. Eleverna uppmanas att lyssna noga och minnas så mycket som möjligt av berättelsen. 
3. Läraren delar in eleverna i grupper om 4-5. 
4. Eleverna ska nu skapa tecknade serier utifrån berättelsen dom hört. 
5. Beroende på vilket verktyg lärare valt att jobba med: 

 (a) Läraren visar eleverna hur applikationen för att skapa tecknade serier används med.   
 (b) Läraren tillhandahåller bildverktyg såsom papper, färg, sax. 

6. Eleverna funderar gruppvis på berättelsens handling. Dom kan sedan använda sig av den eller göra 
sin egen version. 

7. Baserat på den handling dom valt att berätta delar gruppen in historien i scener. Dom uppmuntras 
att jobba tillsammans, bestämma vem som gör vilken scen och vad det ska stå i pratbubblorna. 
Eleverna ombeds fokusera på dialogen och påminns att tänka på vad karaktärerna vill och hur 
dom agerar. 

8. Grupperna jobbar, med stöd av läraren, på sin serie. 
9. Eleverna presenterar gruppvis sitt arbete. 
10. Läraren sammanfattar lektionen med reflektion. Varför säger karaktärerna det dom säger? Vad vill 

dom uppnå? Vad har karaktärerna för känslor? Kunde sagan sluta på ett annat sätt? Hur 
organiserade ni arbetet i er grupp? 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Övningen passar både stora och smågrupper. Går 
att kombinera med IT-lektion. 

Lärarens förberedelser: 
 
Hitta “The fox and the stork” (“Räven och storken”) 
på engelska eller en annan berättelse från MultiLibs 
E-bibliotek. 
Ladda ner appar för att göra tecknade serier. 
 

Källor/användbara länkar 
 
http://www.multilibproject.eu/e-library.html 

 


