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Abstrakt 

Tecknade serier är en del av litteraturen som funnits under många år men som haft en 

svår och komplicerad resa genom årens gång. Redan på 1950-talet fick tecknade serier 

en negativ stämpel som det lever kvar spår av än idag. Syftet med denna studie är att 

hitta ett fungerande sätt att ta in serier i klassrummet och undersöka elevers attityd 

gentemot serier. Jag avser undersöka vilka arbetssätt som kan skapa en positiv, trygg 

och social läromiljö där serier förvandlas till ett hjälpmedel som elever kan använda 

och utveckla i sin läs-och språkutveckling. Comics literacy är ett centralt begrepp 

genom hela uppsatsen, där fokus ligger på samspelet mellan bild och text, istället för 

att fokusera på ett perspektiv i taget. Den definition av comics literacy som används 

i uppsatsen är tagen från Lars Wallners (2017) avhandling. Det insamlade materialet 

består av elevintervjuer, elevarbete och anteckningar från några lektionstillfällen. Den 

tecknade serie som ligger till grund för lektionsplaneringen är Sword Princess 

Amaltea 1 av Natalia Batista (2017). Resultatet av elevintervjuerna och elevernas 

slutarbete visar att flertalet elever fick en positiv bild av serier som arbetsmetod. 

Eleverna fick möjlighet under intervjutillfället att utrycka för- och nackdelar med att 

arbeta med serier varav fördelarna var fler än nackdelarna.  

Nyckelord 
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Engelsk titel 

Comics in the classroom. Students' attitude to comics in grade 6. 

Tack 
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som stöttat mig under arbetets gång och ett särskilt tack till Sandra som alltid finns 

där när jag behöver det som mest.    

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställning 2 

2 Bakgrund 2 

2.1 Tidigare forskning 2 

2.1.1 Tecknade serier 2 

2.1.2 Ämnesintegrerad undervisning 5 

2.1.3 Manga 6 

3 Teori och centrala begrepp 7 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 7 

3.2 Comics literacy 9 

4 Metod och material 10 

4.1 Metod och material 10 

4.2 Lektionerna 10 

4.3 Etiska överväganden 11 

4.4 Metod- och materialkritik 12 

5 Analys 12 

5.1 Resultat från elevintervjuer 13 

5.1.1 Serieläsning på fritiden och i skolan 13 

5.1.2 Elevernas kunskap om manga 14 

5.1.3 Elevers syn på fördelar med att arbeta med tecknade serier 14 

5.1.4 Elevers syn på nackdelar med att arbeta med tecknade serier 15 

5.2 Analys av elevintervjuer 16 

5.3 Resultat av elevernas slutarbete 17 

5.4 Analys av elevernas slutarbete 20 

6 Diskussion 21 

7 Referenser 24 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Lektionsplanering 

Bilaga 2 Brev till vårdnadshavare 



 

1(25) 

 

1 Inledning 

Pang! Ka-boom! Krasch! Detta är tre exempel på vanligt förekommande ljudeffekter 

som kan dyka upp på en sida i en serie. Tecknade serier är en del av litteraturen som 

funnits under många år men som haft en svår och komplicerad resa genom årens gång. 

1950-talet var ett händelserikt decennium för serier i Sverige. Det var även under 50-

talet som serier började kritiseras och få en negativ bild i samhällsdebatten, 

(Magnusson 2005). I dagens samhälle lever det kvar en del spår av en negativ syn på 

serier, dock finns det en ljusglimt i vår nutida litteraturhistoria som ökade intresset, 

produktionen och tillgången av serier i Sverige. Det är den så kallade mangaboomen 

under 2000-talet, där en ny genre och tradition inom serier växte fram i Sverige 

(Johansson 2017; Johnsson 2014). Detta gör att manga är en angelägen genre att 

undersöka i sammanhanget. Dessutom är manga ett personligt val eftersom det är en 

genre som är välkänd för mig. Detta personliga val av genre är en aspekt som påverkar 

resultat av studien.   

Ett centralt begrepp som återkommer genom hela studien är comics literacy, vilket 

enligt Lars Wallner (2017) handlar om samspelet mellan bild och text. Nyckeln 

bakom begreppet blir därför att förstå hur de två perspektiven arbetar tillsammans. I 

dagens samhälle exponeras vi för en mängd bilder genom till exempel sociala medier. 

Det kan därför bli viktigt att ha relevanta redskap för att kunna tolka liknande bilder 

i en nära framtid. Kombinationen av bild och text är en aspekt som har blivit allt 

vanligare i vår vardag.  

Svenskämnet kommer tillsammans med bild vara i fokus i denna studie. Därför 

kommer ämnesintegrerad undervisning vara ett arbetssätt som diskuteras. Serier kan 

bli ett utmärkt verktyg för att låta elever få skapa egna arbeten i bild, text och form. 

Det handlar om att elever ska, inom skolans värld, få uppleva olika uttryck för 

kunskaper och utveckla en förmåga kring sitt eget skapande (Skolverket 2017).  

Serier är en del av vår litteraturhistoria som negligerats av vårt samhälle och det är 

delvis därför som jag med denna studie vill ta in serier i klassrummet och undersöka 

vilken attityd som elever har till serier. Målet är även att pröva och utvärdera ett sätt 

att arbeta med serier i klassrummet, för att visa hur serier kan förvandlas till ett 
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fungerande medium som kan användas för att utveckla elevernas läs- och 

språkfärdigheter.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att hitta ett fungerande sätt att ta in serier i klassrummet och 

undersöka elevers attityd gentemot serier. Jag avser undersöka vilka arbetssätt som 

kan skapa en positiv, trygg och social läromiljö där serier förvandlas till ett 

hjälpmedel som elever kan använda och utveckla i sin läs-och språkutveckling. De 

forskningsfrågor som är utformade utifrån syftet är: 

- Vilka metoder kan användas för att utveckla elevers kunskaper och förmågor 

i comics literacy?   

- Vilken attityd har elever i årskurs 6 till tecknade serier?  

2 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av forskningen om tecknade serier ur ett historiskt 

perspektiv samt i förhållande till lärares inställning till genren (2.1.1). Vidare beskrivs 

tidigare forskning om ämnesintegrerad undervisning (2.1.2) eftersom bild och 

svenska är två ämnen som kombineras i denna studie. Därefter beskrivs manga (2.1.3) 

vilket är den genre som materialet till studien tillhör.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Tecknade serier 

Eftersom 1950-talet var ett ytterst händelserikt decennium för serier i Sverige är det 

där som denna genomgång tar avstamp. Serietidningarna blev plötsligt ett eget forum 

där serierna fick lov att leva sitt eget liv. I nutid är det många människor som 

förknippar uttrycket barnserier med serietidningar och enligt Magnusson (2005) är 

det under 50-talet som en ny seriebransch och en ny publiceringsform föds, nämligen 

tryckta serietidningar. Serier börjar ses som en del av den evigt expanderande 

masskulturen och ungdomskulturen, vilket gör att samhället börjar kritisera och 
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ifrågasätta serier. Synsättet på serier förändras, efter krigstiden, till något som enbart 

passar för och läses av barn. Det var inget som vuxna människor kunde läsa längre. 

Tankesättet om att serier endast var något för barn och ingen annan började även 

förankras i serierna själva. Det kunde visa sig i handlingen eller tecknarstilen. 

Kritiken mot serier som medium under 1950-talet förändrade hur vi såg på serier 

under en längre tidsperiod. Det faktum att serier ansågs vara ”en meningslös 

underhållning för barn eller på sin höjd bagatellartad förströelse i dagstidningen” 

(Magnusson 2005:191) gjorde även att synen på seriernas konstnärliga värde blev mer 

negativ.  

1960-talet blev en stilla andningspaus för serier, mellan den hårda kritiken som kom 

på 50-talet och början på seriealbumens och vuxenseriernas tid under 70-talet. Under 

60-talet grundades både Serieakademin och Seriefrämjandet som ideellt jobbar för att 

aktualisera serier i kulturdebatten och försöker höja statusen på serier.   

Seriealbumen blev 1970-talets stora innovation för seriernas del. Seriealbumen har 

sitt ursprung i Frankrike och Belgien, vilket också visar på hur serier expanderade till 

andra delar av världen och nya former skapades. Seriealbumen skiljer sig från 

serietidningen genom att det finns en känd upphovsman, vilket serietidningarna på 

den tiden inte hade. I de flesta fall innehåller även seriealbum en sammanhängande 

berättelse. Exempel på seriealbum som lanserandes i Sverige under 70-talet var Tintin 

och Asterix. Däremot stoppar seriealbumen aldrig serietidningarnas utveckling, utan 

serietidningarna fortsätter att växa under 70-talet och en av de populäraste serierna i 

Sverige är Bamse, skriven av Rune Andréasson och publicerad för första gången 

1973. Samhället fortsätter att ställa krav på serier även under 1970-talet och vill se 

bättre serier, både gällande stil, ämnen och genre som kommer till uttryck i dåtidens 

serier, (Magnusson 2005).  

Mellan 1970 och 1980 gör Kamratposten en medveten satsning på serier, där flera 

serieskapare lockas fram och får sin första serie publicerad. En av dessa är Cecilia 

Torudd med serien Familjeliv. Under 80-talet och ända fram till idag börjar serier låna 

in idéer och stoff från andra medier, till exempel tv, film eller internet. Detta är även 

något som går i motsatt riktning. Ett exempel på en serie som också blivit film, tv-

serie och barnböcker är Eva & Adam, skriven av Anders Jacobsson och Sören Olsson. 
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Det finns även två specialskrivna faktaalbum som riktar sig till skolan och innehåller 

arbetsmaterial som kan användas i klassrummet. Men även om serier hämtar 

inspiration och stoff från andra medier, konkurrerar de olika medierna med varandra 

än idag. De svenska barnserierna idag skulle behöva anamma de möjligheter som står 

till buds, allt eftersom tekniken och den digitala världen växer. Möjligheterna gör att 

text, bild och ljud kan samexistera och fortsätta kombineras på nya vis, samtidigt som 

överföringen av information kan expandera dramatiskt. Idag kan serier dra nytta av 

nya multimediala plattformar, som till exempel internet, (Magnusson 2005). Seriers 

historia är således en faktor som en lärare bör visa förståelse för och fundera över, för 

att sedan kunna använda serier som ett fungerande material eller arbetssätt i dagens 

klassrum.  

Hur lärare ställer sig till serier i skolans värld är något som Carina Johansson och 

Therese Skoogh-Olsson (2008) har gjort en enkätundersökning om. Deras underlag 

bestod av 50 enkäter från tio grundskolor, där 80 procent av alla deltagarna undervisar 

i årskurs 1-6, 16 procent av deltagarna undervisar i årskurs 7-9 och resterande procent 

i de övriga åldrarna. Den första frågan som ställdes i enkäten var om lärare anser att 

serietidningar är alternativ litteratur och nästan alla deltagarna ansåg att serietidningar 

ska klassificeras som litteratur. Det fanns ett fåtal deltagare som uttryckte åsikter om 

att serietidningar endast till en viss nivå bör klassificeras som litteratur, eller 

kommenterade att det är bättre att eleverna läser serietidningar än ingenting alls.  

Frågan som är mest relevant gällande denna studie i Johanssons och Skoogh-Olssons 

(2008) enkätundersökning är den om huruvida deltagarna använder serier i sin 

undervisning. Där resultatet visade att endast 13 av 50 tillfrågade deltagare använder 

serier i sin undervisning. De 13 deltagare som använder serier har en positiv 

inställning till serier som material i klassrummet. Exempel på hur en deltagare 

använder serier i klassrummet lyder: ”har arbetat med just serier och form, eleverna 

har fått läst och sedan ritat egna serier. För att ta till sig faktainnehållet kan serier vara 

utmärkt” (2008:17). Detta är ett exempel som pekar på betydelsen av samspelet 

mellan bild och text för att fördjupa förståelse hos eleverna. Dock finns det ett fåtal 

oroväckande kommentarer om hur serier kan öka lusten till skönlitteratur bland 

deltagarnas svar. Detta är en aspekt som Johansson och Skoogh-Olsson (2008) 

diskuterar utifrån Fredrik Strömbergs verk, där han förklarar hur en del fördomar om 
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hur serier bör fungera som en inkörsport till riktig litteratur fortfarande existerar i 

dagens samhälle. Oavsett om det är medvetna fördomar eller inte, är det ett tecken på 

att det inom skolans värld fortfarande lever kvar en negativ syn på serier som simpla. 

En sista aspekt som framkommer i resultatet av denna enkät är att flertalet deltagare 

inte ansåg sig ha varken tid, tillräckligt med erfarenhet eller eget intresse för att arbeta 

med serier i klassrummet. Johansson och Skoogh-Olsson skriver därför att serier 

prioriteras bort av lärare inom svenskämnet. Flera av deltagarna nämner att serier ses 

som ett alternativ till läsmaterial som eleverna helst inte bör läsa. Alternativt att ”det 

finns så mycket annat att arbeta med som är pedagogiskt uppbyggt”, (2008:21). De 

mer negativa kommentarerna som deltagarna i enkäten skriver om går att koppla 

tillbaka till det som Magnusson (2005) tar upp i sin avhandling gällande fördomar 

eller en kritisk samhällsbild av serier under en längre tidsperiod.  

Avslutningsvis skriver både Monika Johansson (2015) och Johansson och Skoogh-

Olsson (2008) om en undersökning som Ujiie och Krashen gjorde under mitten av 

1990-talet där sambandet mellan serier och litteratur samt hur elever upplever 

serieläsning genomfördes. I studien deltog 292 elever från årskurs 7. Det som 

författarna kom fram till var att de elever som läser fler och mer serier även läser fler 

och mer böcker samt att dessa elever finner större nöje i läsning totalt sett. Ujiie och 

Krashen kom även fram till att serieläsning inte kan ersättas av annan läsning och 

därför menar författarna att alla elever bör ha tillgång till serier, för att delvis utöka 

sin läsförmåga men även läsintresse. Om alla elever ska kunna få tillgång till serier 

blir skolbibliotekens roll väsentlig. Delvis därför att kostnaden för att köpa in serier 

kan bli dyr och om det endast finns ett fåtal kopior tillgängliga för utlån kan kostnaden 

för inköpen minska jämfört med att köpa in en hel klassuppsättning.   

 

2.1.2 Ämnesintegrerad undervisning 

Ämnesintegrerad undervisning handlar om att foga samman olika delar av ämnen till 

en helhet (Karlsson 2012; Österlind 2006). Enligt Österlind är en central tanke med 

ämnesövergripande undervisning, vilket är det begrepp hon använder, att denna 

organisering av innehållet i undervisningen underlättar för eleverna att skapa ett 

sammanhang. Till exempel om en elev visar en förståelse för helhetsbilden blir den 
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röda tråden och undervisningen i sig tydligare, men även motiverande och 

meningsfull. Det är först när någon ser alla delarna tillsammans som en förståelse 

kring helhetsbilden kan träda fram, enligt Karlsson (2012). Hennes studie handlar om 

lärares arbete med tematisk undervisning och bland annat om vilka för- och nackdelar 

som lärare ser med att arbeta tematiskt. Några av fördelarna med att arbeta 

ämnesintegrerat är att en lärare kan undvika onödiga upprepningar av samma innehåll 

och genom att blanda in olika arbetssätt som till exempel drama, grupparbete eller 

studiebesök kan motivationen hos eleverna öka, (Karlsson 2012). Men för att 

undervisningen ska bli motiverande bör den vara meningsfull för eleverna. Det finns 

ingen garanti för att tematisk undervisning, ämnesintegrerad undervisning eller 

ämnesövergripande undervisning är meningsfull eller motiverande för alla elever. 

Detta är även en av nackdelarna som hon nämner i sin studie. Fler nackdelar som 

Karlsson (2012) skriver om är att en del lärare känner sig osäkra på hur 

undervisningen ska utformas och att de inte har mycket erfarenhet av att arbeta 

tematiskt eller ämnesintegrerat. Vidare anser en del lärare, som Karlsson (2012) 

intervjuat, att det är tidskrävande och krångligt att arbeta tematiskt eftersom det är 

svårt att använda samma planering om och om igen. 

 

2.1.3 Manga  

Begreppet manga är vad vi kallar serier som kommer från Japan och manga existerade 

i princip inte i Sverige under 1900-talet. Idag förknippas manga även med en specifik 

tecknarstil. Vissa stereotypiska drag kan vara att en karaktär ska ha stora ögon och ett 

gulligt utseende, men det kan även handla om hur en karaktär när denne upplever en 

specifik känsla förvandlas till en mindre version av sig själv, en så kallad Chibi. Det 

finns undantag inom manga där tecknare eller specifika serier bryter sig loss från 

dessa stereotypiska drag. Manga började tryckas i större upplagor vid åren efter 

millenniumskiftet, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att serieupplagor i 

Sverige ökade (Johnsson 2014). Enligt Mattias Johnsson (2014) har manga ofta en 

egen fysisk hyllplacering i svenska folkbibliotek och även utbudet hos bibliotek och 

bokhandlare har expanderat. Det finns också allt fler mangaserier att läsa gratis 

online. Mangalitteraturens årliga utlån i svenska folkbibliotek ökade med över en 
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miljon under perioden 2004 till 2009, vilket Johnsson (2014) redovisar på ett tydligt 

och strukturerat sätt i sin masteruppsats. Efter 2009 visar statiken enligt Johnsson 

(2014) att en avmattning sker år efter år, både gällande nya mangaförfattare och antal 

utlån. Utifrån den insamlade statistiken går det tydligt att se att manga var mest 

expansiv under åren 2003 till 2009 i svenska folkbibliotek (Johnsson 2014).  

Manga skapades och utvecklades i Japan, dock finns det en debatt om vilken som är 

den inledande tidsepoken i mangans historiebeskrivning. Likt tecknade serier är det 

inte självklart var eller när manga skapades för första gången. Däremot anses den 

moderna mangans födelse ha uppstått med Osamu Tezukas första verk, New Treasure 

Island, vilket utgavs år 1947 (Johnsson 2014). I Sverige publicerades den första 

manga år 1985 och hette Barefoot Gen, (Johansson 2017). Det var genom sin 

detaljrika beskrivning av konsekvenserna av hur en av atombomberna föll över Japan 

i slutet på andra världskriget, som manga var tänkt att motarbeta folk som var för 

atombomben här i Sverige. Serier förvandlades till en marknadskälla för att sprida ett 

budskap, trots det var det först under 1990-talet som manga kom att växa och 

expandera till en form av serietradition som vi har i Sverige idag, (Johansson 2017; 

Johnsson 2014).   

3 Teori och centrala begrepp 

Nedan följer en kortfattad förklaring av utvalda delar ur det sociokulturella 

perspektivet som är relevanta för denna studie, (3.1). Därefter presenteras Wallners 

(2017) definition av comics literacy (3.2), vilket är ett centralt begrepp i denna studie 

och ett verktyg som används vid analysen av det insamlade materialet. Det är också 

ett centralt begrepp eftersom det pekar på vikten av att kunna förstå hur text och bild 

fungerar tillsammans, som ett eget perspektiv.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet  

Historiskt sett har texter och andra visuella redskap varit en faktor inom lärande. I 

modern tid har betydelsen av att skapa och kommunicera mening, genom medier och 

annan informationsteknologi, bidragit till att bilden som tidigare inte ansetts vara lika 

viktig som skriften, passerat denna och tagit över första platsen. Till exempel kan 
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bilder som finns på olika sociala medier återspegla ett persona som vi vill upprätthålla 

eller förmedla till världen. Enligt Säljö (2013) är det fortfarande svårt att skapa en 

jämförelse mellan modaliteter, bild och text, på ett distinkt sätt. Det blir tydligt att 

bild och text är faktorer som vi behöver använda som redskap när vi talar och skriver 

om bilder och när vi använder bilder för att det vi säger och skriver ska bli ännu mer 

begripligt, (Säljö 2013). Samhället vi lever i idag kräver att bild och text kan samspela 

på nya sätt och förse oss med medierande redskap för att skapa potential för att förstå 

och lära, allra helst i skolans värld. Därför kan en tolkning vara att det blivit allt 

vanligare att kommunicera med andra människor genom bilder samt kombinationen 

av bild och text. För att kunna tolka och förstå samspelet mellan bild och text är det 

därför viktigt att barn får relevanta och olika redskap för att kunna utveckla dessa 

förmågor. I vårt meningsskapande behövs därför visuella redskap lika mycket som 

språkliga redskap (Säljö 2013). Alla påverkas olika av samhällets struktur, men det 

är viktigt att komma ihåg att lärande äger rum både på en kollektiv nivå och en 

individuell nivå, (Säljö 2014). Samspelet mellan bild och text kan därför agera både 

som ett hjälpmedel i det individuella och det sociala lärandet. 

Människan har en unik förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dessa i 

framtida sammanhang. Detta är en förmåga som behövs i ett ständigt förändrande 

samhälle där även den kunskap som anses vara funktionell och produktiv förändras 

(Säljö 2014). Enligt Olga Dysthe (2003) är kunskap beroende av den kultur som den 

är en del av. Detta betyder att kunskap aldrig existerar i ett vacuum utan den är alltid 

tätt sammanvävd i en historisk och kulturell kontext. Hon beskriver även vikten av 

den roll som andra människor har i en lärandeprocess och att den går längre än att ge 

stimulans och uppmuntran åt det individuella lärandet. Vidare blir interaktion med 

andra människor i en läromiljö därför avgörande för vad och hur man lär sig. Inom 

det sociokulturella perspektiv blir både interaktion och samarbete helt avgörande för 

lärande, men det handlar även om individens förmåga att delta i sociala lärande 

situationer. Detta betyder att kommunikation blir väsentligt, vilket i sin tur betyder att 

språket är en väsentlig del inom det sociokulturella perspektivet: ”Vi använder språket 

för att förstå och tänka för egen del och för att förmedla det vi förstår till andra”, 

(Dysthe 2003:49).   
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3.2 Comics literacy 

Förr i tiden definierades litteracitet som förmågan att läsa och skriva tryckt text. Idag 

ser vi text som ett vidgat begrepp som innefattar mycket mer än bara ett tryckt format, 

vilket Heidi Hammond (2012) skriver om i sin artikel ”Graphic novels and 

multimodal literacy: A high school study with American born Chinese”. Ett exempel, 

som Hammond (2012) ger på en multimodal text är serier, vilket kombinerar bild eller 

konst med text. Det blir en kombination av visuell litteracitet och textuell litteracitet 

för att skapa en multimodal upplevelse för läsaren. Hon skriver även hur serier och 

bilderböcker delar samma textuella traditioner och struktur, likt genrekonstruktioner, 

vilket läsaren bör lära sig att känna igen och tolka. Det finns specifika visuella verktyg 

som ofta återkommer i serier, till exempel, pratbubblor eller hur ljudeffekter skrivs 

beroende på vilken känsla som förmedlas. Men det kan även handla om hur serier får 

ett eget språk, både genom ordval och grammatiska strukturer. Utöver kombinationen 

av bild och text så kännetecknas comics literacy av hur serier konstrueras som en del 

av läsarens personliga litteracitet, det vill säga vilka tidigare läserfarenheter läsaren 

har samt hur denne ser sig själv som läsare. Allt detta är faktorer som påverkar 

läsningen av serier, enligt Hammond (2012). Hon skriver även att människors 

erfarenheter och kunskaper om seriers kultur och historia är relevanta för hur vi kan 

skapa mening med serier. Även en lärares inställning till serier kan komma i konflikt 

med elevers syn på serier, vilket kan resultera i att lärarens inställning blir mer eller 

mindre styrande för elevernas egen comics literacy.  

När det gäller serier är det väsentligt att diskutera dessa utifrån ett eget begrepp, enligt 

Lars Wallner (2017) och det är därför som han byggt vidare på Hammonds (2012) 

idéer och forskning. Han har skapat en egen definition som är inspirerad av Heidi K. 

Hammond (2012) och Matthew Pustz. En aspekt som skiljer Hammond (2012) från 

Wallners (2017) är att fokus i hennes definition ligger vid att en läsare behärskar båda 

perspektiven, textuell litteracitet och visuell litteracitet, för att utveckla sin egen 

comics literacy. Wallner (2017) anser att det är kombinationen av textuell litteracitet 

och visuell litteracitet som är hela poängen med comics literacy. Han menar att serier 

på så vis förvandlas till en multimodal literacyupplevelse för läsaren. Men i gengäld 

krävs det fler verktyg av läsaren för att kunna tolka och analysera serier. Definitionen 

av comics literacy som Wallner (2017) använder i sin avhandling är ett ”socialt 
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konstruerat meningsskapande med narrativ sekventiell konst, där läsare utvecklar 

intertextuell och kulturell kompetens”, (2017:119). Hans definition kommer förklaras 

och utvecklas mer under analysdelen av uppsatsen. 

4 Metod och material  

Inledningsvis beskrivs valet av metod och material (4.1). Det insamlade materialet 

kommer analyseras enligt Wallners (2017) definition av comics literacy. Men även 

utvalda delar av sociokulturellt perspektiv kommer att användas som verktyg för att 

analysera elevintervjuerna. Sedan följer en kortfattad beskrivning av lektionerna som 

jag planerade att genomföra under studiens gång (4.2). I bilaga 1 finns en mer utförlig 

lektionsplanering. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra etiska krav som en 

studie bör uppfylla, och detta beskrivs i avsnitt (4.3). Därefter beskrivs metod- och 

materialkritik (4.4). 

4.1 Metod och material  

Jag valde att använda en kvalitativ metod i denna studie på grund av att jag ville 

undersöka elevers attityd till serier och försöka hitta ett fungerande sätt att arbeta med 

serier i skolan. För att synliggöra elevers förkunskaper om serier valde jag att hålla 

två lektioner. Lektionerna genomfördes i årskurs 6 på en mindre skola i en mindre 

kommun. Materialet som användes i klassrummet var Sword Princess Amaltea 1 av 

Natalia Batista (2017). Eleverna fick möjlighet att utvärdera och uttrycka sina tankar 

i en gruppintervju, där elevgrupperna valdes ut i samråd med klasslärarna.  

 

4.2 Lektionerna  

Lektionsplaneringen utgår ifrån den tecknade serien Sword Princess Amaltea 1 av 

Natalia Batista (2017). Delvis därför att manga är en genre som jag personligen tycker 

är intressant och för att temat på serien stod ut i mängden, då klassiska könsroller 

vänds upp och ner. Inspiration till planeringen är hämtad från en lärarhandledning 

som är skriven av Melinda Galazcy och Helga Boström, två lärare som skapat 

hemsidan serien och eleven. Där finns fler lärarhandledningar till olika serier att 
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hämta, men det finns även tips och idéer på hur man kan arbeta med serier i 

klassrummet. Det var två lektioner som genomfördes på 40 respektive 60 minuter. 

Under den första lektionen introducerades serier i allmänhet och en diskussion 

startades för att undersöka vilka förkunskaper eleverna hade. Manga var en stil som 

kom upp till diskussion, utan att jag tidigare nämnt det, och därför bad jag eleverna 

som hade stött på den stilen innan att förklara för sina klasskamrater om till exempel 

typiska drag eller hur en vanlig karaktär kan se ut. Eleverna fick sedan diskutera 

skillnader och likheter mellan en japansk- och en svensk serie. Detta för att undersöka 

eventuella kulturella skillnader och likheter, samt för att få eleverna till att börja 

fundera på hur deras egen serie skulle se ut. Efter det läste jag första kapitlet högt ur 

Sword Princess Amaltea och visade bilder på varje sida i serien via projektorn, 

eftersom bild och text behövs i kombination med varandra för att kunna förstå en 

serie. Vid frågor eller funderingar stannade vi upp och diskuterade tillsammans i 

helklass. Sedan fick eleverna läsa kapitel 2 enskilt via Google Classroom och arbeta 

med frågor till de två första kapitlen tillsammans med sin bänkkamrat. Jag gick sedan 

igenom slutarbetet mer i detalj och eleverna fick ställa eventuella frågor som de hade. 

Slutarbetet bestod av att skapa en egen serie på fem serierutor på ett A3-papper. 

Eleverna fick fria tyglar att välja vilket tema och stil som de ville ha på sin serie. 

 

4.3 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra allmänna huvudkrav som all forskning 

bör uppfylla. Jag började med att skicka ut ett informations-och samtyckesbrev till 

vårdnadshavarna via e-post om min studie, se bilaga 2. Eleverna informerades 

muntligt av mig men även av klasslärarna vid flera tillfällen. I informationsbrevet 

som skickades ut via e-post, har vårdnadshavare tillsammans med eleven fått ge 

samtycke till att vara med i studien. Tack vare detta uppfyller studien både 

informations- och samtyckeskravet. Eftersom studien är frivillig och anonym, det vill 

säga inga namn på eleverna nämns i uppsatsen, uppfyller den konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylls eftersom det material som samlas in endast används i denna 

studie (Vetenskapsrådet 2017). 

 



 

12(25) 

 

4.4 Metod- och materialkritik  

Jag valde att använda en kvalitativ metod eftersom det är den metod som är bäst 

lämpad för att genomföra en undersökning som uppfyller syftet med studien. Fördelen 

med att välja en kvalitativ metod är att jag kommer ut i klassrummet och kan på nära 

håll undersöka vilken attityd som elever har till serier men också hur ett fungerande 

arbetssätt kan se ut. En nackdel med att välja en kvalitativ metod är all tid som 

behöver läggas ner, från planering till genomförande till en utvärdering av arbetet. En 

av anledningarna till varför jag valde flera insamlingsmetoder var att försäkra mig om 

att jag hade tillräckligt med material till analysen. Det var också viktigt att det 

insamlade materialet skulle kunna svara på syftet med studien. Underlaget till denna 

studien för litet för att man ska kunna använda en kvantitativ metod. Resultatet av 

studien inte är generaliserbart i en större skala eftersom jag endast besökt en skola 

och en klass. Analysmetoden som jag valde att använda till allt det insamlade 

materialet utgår ifrån väldigt specifika delar av det sociokulturella perspektivet och 

en relativt ny definition: comics literacy. En nackdel med valet av comics literacy 

som centralt begrepp och analysmetod är att begreppet är relativt nytt, vilket betyder 

att det inte finns mängder av forskning om det. Gällande valet av en lämplig serie 

valde jag att lägga fokus på en genre som jag personligen har mest förkunskaper om, 

nämligen manga. Jag valde även en serie som skiljer sig från normen, vilket till en 

början skapade en viss förvirring hos eleverna. I efterhand blev det tydligt att fler 

samtal i klassrummet behövdes kring ett av seriens grundläggande teman, vilket 

handlar om ombytta könsroller. 

5 Analys  

Först presenteras resultatet från elevintervjuerna (5.1). Efter det följer en analys av 

elevintervjuerna (5.2) där Wallners (2017) definition av comics literacy används 

tillsammans med utvalda delar ut det sociokulturella perspektivet. Sedan följer 

avsnittet där resultatet från elevernas slutarbete (5.3) presenteras och några exempel 

på hur elevernas serier kan se ut ges i textform. Sedan följer analysen av elevernas 

slutarbete (5.4) och likt elevintervjuerna kommer Wallners (2017) definition av 

comics literacy användas.  
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5.1 Resultat från elevintervjuer  

Det var 24 elever som valde att delta i intervjudelen av denna studie. Detta betyder 

att tre elever avstod från att delta i intervjuerna, då detta moment var frivilligt. De 

elever som deltog blev indelade i sex olika grupper av klassläraren. Klassläraren 

anpassade grupperna efter en övning inför de nationella proven i årskurs 6 som skedde 

parallellt med studien. Den största gruppen bestod av fem elever och den minsta 

gruppen bestod av tre elever. Den kortaste intervjun varade cirka fem minuter medan 

den längsta intervjun varade cirka 11 minuter. Under intervjuerna ställdes samma fem 

frågor till alla grupper, dock kunde följdfrågorna skilja sig åt beroende på vilka ämnen 

som kom upp till diskussion i de olika grupperna. De fem frågor som alla grupper fick 

svara på var: 

1. Läser ni serier på fritiden?  

2. Läser ni serier i skolan?  

3. Kände ni till begreppet eller stilen manga innan vi pratade om det igår?  

4. Vad tycker ni om att arbeta med tecknade serier?  

5. Vad är för- och nackdelarna med att arbeta med tecknade serier?  

Vad eleverna svarade på de olika frågorna kommer presenteras nedan i fyra olika 

underrubriker. Fråga nummer ett och två kommer vävas in i varandra eftersom det är 

två ja- eller nej frågor. Jag bad alla grupper att ge exempel på serier som de läste, om 

de svarade ja men även ge exempel på varför de inte läste serier, om dem svarade nej. 

Fråga nummer fem kommer vara indelad i två olika underrubriker där fördelarna med 

tecknade serier kommer sammanfattas först och nackdelarna efter det. Fråga nummer 

fyra kommer sammanfattas både under för-och nackdelarna beroende på vilka åsikter 

som eleverna uttryckte om tecknade serier. Fråga nummer tre sammanfattas under en 

egen underrubrik, där även begreppet anime kommer förklaras kortfattat. Det kommer 

finnas minst ett exempel på hur en följdfråga kunde se ut.  

 

5.1.1 Serieläsning på fritiden och i skolan   

Det var ett fåtal elever som läser serier på fritiden. Däremot berättade många elever 

att de läste mer serier när de var yngre. Ett exempel på en serie som några elever 
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mindes att de läste när de var yngre är Kalle Anka. Det fanns en elev som sade att 

denne brukade få låna serier av en släktning och hade nyligen blivit intresserad av 

manga. Det som framkom i diskussionen, vid frågan om eleverna läser serier i skolan 

var vad de hade gjort tidigare, till exempel gamla arbeten som kombinerade bild och 

text. Ett av två exempel på serier som eleverna läser i skolan var i tidningen 

Lyckoslanten. Den andra serien är Bert. Eleverna påminde varandra och funderade 

även på vilka arbeten som faktiskt var en kombination av text och bild. Dock gjorde 

inte flertalet elever kopplingen mellan text och bild till serier utan de nämnde att de 

såg det endast som ett arbete inom till exempel svenska eller bild.  

En följdfråga gällande serier var om eleverna trodde att de skulle få arbeta mer med 

serier på högstadiet. Eleverna gick sista terminen i årskurs 6. I den gruppen som fick 

svara på frågan trodde ungefär hälften att det skulle bli ungefär samma som på 

mellanstadiet, med fokus på bild och text istället för serier. Medan den andra halvan 

trodde att serier skulle vara mer i fokus på högstadiet.  

 

5.1.2 Elevernas kunskap om manga 

Efter en första diskussion i klassrummet, när studien presenterades, framkom det att 

ett fåtal elever kände till begreppet manga. Under intervjuerna förklarade flera elever 

att de kände igen stilen sedan innan men visste inte att den kallades för manga. En 

elev uttryckte att det första som hen fått lära sig om manga och anime var att det är 

brutalt. En annan elev i samma grupp nämnde att hen ibland målar manga på fritiden. 

En följdfråga inom kategorin genre var om eleverna hört talas om anime, vilket är en 

animerad serie eller film med ursprung i Japan. Anime handlar om rörliga bilder till 

skillnad från manga som handlar om tecknade, icke-rörliga bilder. I gruppen kände 

ungefär hälften till anime och gav Pokémon som förslag på en serie som de sett på 

teven.  

 

5.1.3 Elevers syn på fördelar med att arbeta med tecknade serier 

En aspekt som eleverna upplevde som positiv var att de fick välja själv vad de skulle 

teckna. En elev nämnde att när de fick välja fritt vad de ville jobba med, eller i detta 
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fallet vad deras serie skulle handla om, kunde det göra även det tråkigaste arbetet 

roligt. Ett flertal elever sade att de tycker det är roligt att jobba med tecknade serier 

eftersom de gillar att rita. En elev nämnde att det ”ökar eller sätter ens egen kreativitet 

på prov”. Det var två elever som sade att de gillade att arbeta med tecknade serier 

eftersom det inte kändes som om de jobbade med svenska, utan endast med bild. En 

annan elev uttryckte att man lärde sig måla med framförhållning och blev tvingad att 

tänka samtidigt som man målade, exempelvis ”Vad ska hända i nästa ruta?”. Eleven 

upplevde att det blev en utmaning jämfört med att endast skriva en text.   

En följdfråga som eleverna fick ta ställning till var om det hade blivit enklare att jobba 

enskilt eller i par. Till deras slutarbete hade jag bestämt i förväg att eleverna skulle 

måla själva serien enskilt men kunde diskutera eller hämta inspiration av varandra. 

Resultatet av följdfrågan var att ungefär hälften av eleverna i de tillfrågade 

intervjugrupperna föredrog att arbeta själv jämfört med att arbeta i par. En fördel med 

att arbeta i par, som framkom i en av grupperna var att man kan hjälpa varandra om 

”den ena inte är så duktig på att rita”, som en elev uttryckte det.  

 

5.1.4 Elevers syn på nackdelar med att arbeta med tecknade serier 

En nackdel som en av grupperna påpekade är trots att deras planering blivit perfekt 

kan själva tecknandet gå sämre eftersom det är svårt att förmedla tanke till bild. 

Flertalet elever ansåg att det var svårt att rita, eftersom de själva ansåg att dem inte 

var bra på det. Gällande följdfrågan om eleverna föredrog att arbeta i par eller enskilt 

lyfte några eleverna svårigheten kring att det kan ta längre tid och att det kan bli svårt 

att komma överens om ett tema eller vad man ska rita. Det gäller att samarbetet mellan 

eleverna i gruppen fungerar, annars blir det oftast inget lyckat slutresultat. I en av 

grupperna kom det fram att det kan var svårt och få bilderna att vara sammanhängande 

så att det inte känns för hoppigt eller rörigt, speciellt eftersom deras slutarbete endast 

bestod av fem serierutor.  
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5.2 Analys av elevintervjuer 

Som tidigare nämnts anser Wallner (2017) att nyckeln bakom begreppet comics 

literacy är att kombinera textuell litteracitet med visuell litteracitet. Detta var något 

som eleverna visade prov på när de redan under första frågan, om de läser serier i 

skolan, började diskutera olika arbeten där text och bild kombinerades istället för att 

fokusera på enbart läsningen av serier. Det faktum att flertalet elever föredrog en 

kombination av bild och text jämfört med att endast arbeta med ett av alternativen, 

visar på deras förmåga att förstå samspelet mellan bild och text. Det visar även att ett 

arbete inom olika ämnen där bild och text går att kombineras kan skapa en möjlighet 

för elever att utveckla sin egen comics literacy. Detta trots att arbetet nödvändigtvis 

inte handlar om serier. När det kom till att se sambandet mellan bild och text med 

serier, var det få elever som direkt kunde uppmärksamma det sambandet. En del 

elever berättade att de inte såg någon koppling mellan serier och bild och text alls. 

Detta gjorde att en del elever inte använde sin intertextuella förmåga lika mycket som 

andra. Trots att ett fåtal elever nämnde i grupperna att de vid ett tidigare tillfälle till 

och med ritat serier. Några elever var noga med att påpeka att serierna som de tidigare 

ritat var under bildlektionerna, vilket skapar frågor och funderingar om hur eleverna 

ställer sig till att arbeta med serier inom olika ämnen i framtiden. Det visar även en 

viss svårighet i att få eleverna att se hur serier kan användas för att kombinera flera 

ämnen i skolan. Det var delvis därför som jag ställde följdfrågan om eleverna trodde 

att de skulle få arbeta mer eller mindre mer serier på högstadiet. Jag ville bygga vidare 

på deras resonemang och se om deras åsikter förändras eller om de höll fast vid 

samma som tidigare. Eleverna var relativt jämt fördelade på hälften, där den ena sidan 

trodde att det skulle bli mer arbete med serier på högstadiet och den andra sidan trodde 

att det skulle bli mindre arbete med serier i framtiden.  

Betydelsen av att skapa och kommunicera mening är väsentligt för oss människor. 

Med hjälp av språket kan vi göra oss förstådda men vi kan också förstå andra 

människor. Eleverna talar med ett gemensamt språk, där vissa ord kan betyda olika 

saker jämfört med en vuxens tolkning av just det ordet. En faktor som blev tydlig 

under intervjuerna var elevernas förmåga att lyssna på varandra men även hjälpa 

varandra om någon fastnade till exempel i en förklaring kring ett tidigare arbete eller 

när det gällde att utvärdera och uttrycka känslor om sättet att arbeta med serier. Det 
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blev även tydligt att ett flertal elever uppskattade och blev stimulerade av den 

interaktion som skedde under intervjudelen.  

 

5.3 Resultat av elevernas slutarbete  

Eleverna fick i uppgift att skapa en serie på fem rutor om ett valfritt ämne som 

slutarbete. Det var 17 elever som ritade exakt fem rutor medan fyra elever ritade 

mindre än fem rutor och fem elever valde att rita fler än fem rutor. De elever som 

ritade fler än fem rutor frågade klassläraren eller mig om det var tillåtet innan de 

började rita. Vidare innehöll åtta av elevernas serier endast en dialog, det vill säga 

pratbubblor tillsammans med bilder. 11 av de andra serierna innehöll en kombination 

av dialog, bilder och berättartext, där berättartext syftar till en eller flera rutor som 

förklarar vad som hänt tidigare i handlingen eller vad som kommer härnäst. Fler 

exempel ur elevernas serier gällande hur en berättartext kan se ut är att de förklarar 

ett tidshopp, till exempel från måndag till tisdag. Slutligen fanns det fyra serier där 

eleverna endast valt att ha bilder och två elever som valt att ha berättartext i 

kombination med bilder. Nedan följer en skriftlig förklaring i punktform på ungefär 

hälften av elevernas slutarbete, utifrån min tolkning av deras serie.  

- Elev A valde Hello Kitty som sitt tema och skapade tre olika fiktiva världar 

som förenas genom broar. En av broarna mellan de olika världarna har gått 

sönder och huvudkaraktärerna ger sig ut på en resa för att förstå varför bron 

rasat samman. Under resans gång försvinner en av huvudkaraktärerna och 

läsaren får inte veta vad som hänt, delvis på grund av att sista rutan i serien 

lämnades tom.  

 

- Elev B valde att måla två flamingos, en vid namn Bob som är en riktig 

flamingo och en vid namn Engla som inte är en riktig flamingo. Bob bjuder 

ut Engla på en dejt men när de är på väg hem så trillar en gren ner på Engla 

och luften i henne går ut, eftersom hon inte är en riktig flamingo. Serien slutar 

med att Bob blir ledsen och gråter en flod av tårar.  

 



 

18(25) 

 

- Elev C valde att ha ett tema kring hur man blir rik. Serien är uppdelad i olika 

steg, där steg ett handlar om att bo billigt. Steg två handlar om att äta billigt 

och ett exempel på detta, som ges i serien, är att köpa Ica Basic matvaror. 

Steg tre har två olika indelningar, varav den första handlar om att man inte 

ska betala räkningar och den andra handlar om att man bör flytta utomlands. 

I den sista rutan som även är det sista steget, har eleven valt att skriva ”[O]ch 

nu är du svinrik” som avslutning. 

 

- Elev D valde att använda karaktären Deadpool som huvudperson i sin serie. 

Serien handlar om hur Deadpool vaknar upp en måndag morgon av att hans 

alarmklocka piper högt. Deadpool svär åt klockan innan den i nästa sekvens 

vibrerar så pass mycket att den verkar trilla ner på golvet. Deadpool verkar 

först bli frustrerad över att klockan trillar ner, men somnar i nästa ruta om 

igen eftersom klockan slutade ringa.  

 

- Elev E valde att ha ett tema om Pokémon, där huvudkaraktären heter Kachu. 

Kachus högsta önskan är att rätt person ska fånga honom så att han inte 

behöver känna sig ensam längre. I mitten av serien verkar Kachu ge upp 

hoppet om att någon ska fånga honom. Men i sista rutan dyker en människa 

upp, som är ute och letar efter Pokémon, och Kachus önskan blir tillslut sann.  

 

- Elev F skapade en serie om hur en vanlig dag kan se ut för en gamer, det vill 

säga en person som spelar olika typer av spel. I varje ruta målas ett nytt 

scenario upp med allt ifrån hur huvudpersonen vaknar, gör sina läxor till att 

personen spelar på datorn och tillslut somnar.  

 

- Elev G ritade en serie som handlar om en kobra på jakt efter mat. Kobran 

tänker på en kanin, vilket visas genom en tankebubbla. Men när en kanin väl 

dyker upp och ormen ska försöka fånga den, så biter kobran sig själv i tungan. 

I sista rutan syns en gravsten med orden ”R.I.P. ormen som bet sig i tungan”.   

 

- Elev H ritade en serie om två tjejer och hur de står utanför ett ödehus. När 

tjejerna kliver in i ödehuset och funderar på vilken del av huset som de ska 
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undersöka härnäst dyker orden ”[T]he end for you” upp i stora bokstäver. 

Plötsligt dyker en figur upp som påminner om en clown med en kniv i handen 

och bara en av tjejerna syns till. I rutan ovanför står orden ”dead” med stora 

bokstäver. Den sista rutan i serien är tom.  

 

- Elev I skapade en serie om två karaktärer där den ena inte kan få ut en spik 

ur huvudet och den andra är klädd som en läkare. Den karaktären som är 

klädd som en läkare säger ”[J]ag kan fotografera ditt huvud” och den 

karaktären med en spik i huvudet säger ”[H]ur ska det hjälpa till?”. I sista 

rutan syns den karaktären som har en spik i huvudet stå stilla med ett fotografi 

fastklistrat över sitt ansikte.   

 

- Elev J skapade en serie om hur det kan gå till på en fotbollsmatch. I första 

rutan syns en detaljrik teckning föreställande två fotbollsspelare, troligtvis en 

från varje lag. Sedan ser det ut som att publiken skjuter bengaler och slänger 

in skräp på fotbollsplanen. I de två sista rutorna syns en polisbil och hur det 

blir slagsmål mellan polisen och publiken.   

 

- Elev K ritade en serie inom genren skräck. Det handlar om en tjej som ska ut 

och campa med sina vänner, men när hon ska gå för att möta upp en annan 

kompis går hon vilse i skogen. I mitten av serien syns hur hon tar upp mobilen 

för att använda GPS men plötsligt dyker ett ansikte upp på hennes 

mobilskärm. Hon skriker till och svimmar av. När hon vaknar upp igen 

försöker hon hitta tillbaka till sina vänner men hon kommer fram till en stuga 

mitt i skogen istället. I nästa ruta syns hur hon går in i stugan och går ner i 

källaren. Där nere hittar hon ytterligare en dörr och bakom dörren dyker 

ansiktet upp, som tidigare dök upp på hennes mobil, och monstret attackerar 

henne.   

Eleverna fick själva välja om de ville och hade tid till att använda färg i sin serie, 

varav nio elever målade allt eller vissa delar i färg och 16 elever valde att inte använda 

färg överhuvudtaget. Tre av eleverna skrev all dialog eller berättartext på engelska. 

  



 

20(25) 

 

5.4 Analys av elevernas slutarbete  

Enligt Wallner (2017) är det väsentligt att diskutera serier utifrån ett eget begrepp, 

nämligen comics literacy. Den definition av comics literacy som Wallner använder i 

sin avhandling är ”socialt konstruerat meningsskapande med narrativ sekventiell 

konst, där läsare utvecklar intertextuell och kulturell kompetens”, (2017:119). Ett 

exempel på vad som menas med socialt konstruerat meningsskapande kan vara när 

elevers tidigare kunskaper krockar med varandra och skapar en samkonstruktion av 

allas kunskaper kring olika genrer, berättelser och stilar gällande serier. Det vill säga 

att eleverna lär sig av varandra och förändrar eller utökar sin egen kunskap i en social 

situation. Ett exempel från eleverna i denna studie när det gäller narrativ sekventiell 

konst är de elever som skapar en serie som följer en viss logisk tidslinje, se 

sammanfattningen ovan av slutarbetet för elev C, elev D eller elev F. Det blir speciellt 

tydligt i elev C:s serie som har en väldigt tydlig och stegvis tidslinje, vilket kan vara 

en definition av sekventiellt berättande. Det finns även, enligt min tolkning, några 

elever som visar en tydligare kulturell eller intertextuell koppling i sin serie. Till 

exempel har elev A hämtat inspiration från Hello Kitty utseendemässigt för att skapa 

huvudpersonerna i sin serie. Elev D och E är ytterligare två exempel på hur dagens 

kultur kan påverka elevers arbete. Under tiden som studien genomfördes, var 

Pokémon Go ett populärt mobilspel och filmen Deadpool 2 skulle snart ha premiär. 

Elev D valde att ha Deadpool som huvudperson i sin serie och Elev E valde att ha 

Pokémon som ett speciellt tema för sin serie och en egen karaktär skapades efter de 

förutsättningarna.  

Några faktorer som framkom efter att ha analyserat alla elevers slutarbete är att de 

flesta elever skapade sin serie efter någon form av logisk tidslinje, tog inspiration från 

kulturella, sociala eller tidigare berättelsers personer eller bakgrund och valde att ha 

en kombination av text och bild, vilket är en väsentlig del av hur serier är utformade. 

Hammond (2012) påpekar att serier baserade på en kombination av bild och text också 

har sitt eget språk, grammatik och ordförråd. Serier använder ofta upprepade bilder 

och igenkänningsbara symboler och det är när dessa faktorer används om och om igen 

för att få fram liknande idéer som ett språk kan bildas. Likt de flesta andra språk är 

seriers språk ständigt under utveckling och förändras med tiden, (Hammond 2012). I 

denna studie finns det ett fåtal elever som använder ett liknande språkbruk eller 
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liknande uttryck, men det är även noterbart att dessa elever arbetat tillsammans eller 

diskuterat sina serier tillsammans. Exempelvis, har elev H och elev K använt snarlika, 

upprepande bilder för att förmedla ungefär samma känsla till läsaren i sina serier. 

Många elever har använt sig av samma genre, där liknande men även olika bilder och 

språk används för att förmedla samma känsla eller vanliga drag från den genren. 

Uttrycket att läsa mellan raderna existerar även i tecknade serier, även om det kallas 

för att läsa mellan panelerna (Hammond, 2012). I denna studie blev eleverna 

begränsade till att endast måla fem olika serierutor, men trots begränsningen finns det 

utrymme för att tolka vad som sägs mellan serierutorna. Det som är negativt i denna 

studie är att elevernas tolkning av sina klasskompisars serie inte framkommer, utan 

fokus hamnar istället på min tolkning av elevernas serie. Exempel på en genre som 

finns gömd bland panelerna är olika typer av humor och efter att ha analyserat 

elevernas serier, framkommer det tydligt i elev C, elev I och elev G arbete. I min 

tolkning och diskussion med elev G, kommer det även fram hur mycket denna elev 

är intresserad av och älskar djur. 

6 Diskussion  

I studien blev syftet indelat i två delar som ändå hör samman, det första att hitta ett 

fungerande sätt att ta in serier i klassrummet och det andra att synliggöra elevers 

attityder till serier.  

Den andra delen av studiens syfte, gällande vilken attityd som elever i årskurs 6 har 

till serier, framkom delvis under slutarbetena och i intervjuerna. Flertalet elever har 

en positiv syn på att arbeta med serier. Även om det teoretiskt sett fanns svårigheter 

att se samspelet mellan bild och text och serier hos ett fåtal elever. Den aspekt som 

jag upplevde att eleverna var mest positiva till var möjligheten att välja fritt. 

Valmöjligheten var också den aspekten som vissa elever sade påverkade deras arbete 

mest och det som de upplevde var roligast. Detta kan tolkas som motivationshöjande. 

För oavsett om slutsatsen av denna studie är att eleverna uppskattar att arbeta med 

serier och de flesta elever skulle vilja arbeta mer med det i skolan handlar det om ett 

vuxenansvar att välja att ta in serier i klassrummet. Det handlar om att se 

möjligheterna med serier. Till exempel kan serier agera som ett startskott för ett 
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ämnesövergripande arbete, vilket denna studie visar på då eleverna till och med förde 

in ett tredje ämne i mixen när tre av eleverna valde att skriva all sin text eller dialog 

på engelska. Tidigare forskning om ämnesövergripande undervisning (Karlsson, 

2012; Österlind, 2006) tar upp fördelar och nackdelar med arbetssättet, men ett 

perspektiv som blivit bortglömt är elevernas. Det var delvis därför som jag valde att 

ta ett elevperspektiv i min studie. Jag ville undersöka vad eleverna ansåg om att arbeta 

ämnesövergripande med tecknade serier. En aspekt som framkom i analysen av 

elevintervjuerna var att ett fåtal elever uttryckte en skillnad mellan att arbeta med 

serier i olika ämnen. Varför vissa elever upplevde en skillnad mellan de olika ämnena 

trots att de arbetade med samma metod kommer denna studie inte kunna svara på.   

Materialet visar att 1950-talets negativa bild fortfarande präglar seriens status i skolan 

idag. I elevintervjuerna framkom att eleverna stött på tidigare arbeten kring bild och 

text, men endast ett tidigare arbete med serier, vilket tyder på att kombinationen av 

bild och text används i klassrummet utan att koppla det till serier. I Johanssons och 

Skoogh-Olssons (2008) enkätundersökning kom det trots allt fram en del fakta som 

stöder Magnussons historiska bild av serier, där samhället försöker att smutskasta och 

nedvärdera serier som medium. Sedan 1950-talets negativa syn på serier och bild av 

genren som endast riktad till barn (Magnusson 2005) känns det som om vi borde 

kommit längre idag. Men frågan är hur svårt det är att arbeta bort fördomar kring 

serier i skolans värld. Efter att ha läst kommentarer om att serier är en utmärkt ingång 

eller början för att få elever att börja läsa skönlitteratur, i Johansson och Skoogh-

Olssons (2008) studie, börjar jag undra hur långt ner 50-talets negativa bild av serier 

existerar i dagens samhälle. Ujiie och Kraschen (via Johansson, 2015; Johansson och 

Skoogh-Olsson 2008) konstaterar i sin slutsats att serieläsning inte kan ersättas av 

annan läsning och att de elever som läser fler serier även läser fler böcker. Detta tyder 

på att serieläsning inte enbart skulle kunna öka elevers läsförmåga utan också deras 

läsintresse. Detta är en av flera fördelar med att börja arbeta mer med serier inom 

dagens skola.  

Wallners (2017) definition av begreppet comics literacy har utgjort grunden för 

analysen i denna studien. Det har även varit ett hjälpmedel för att försöka utvärdera 

mitt val att arbeta med serier i klassrummet och undersöka elevers åsikter om 

arbetssättet. Generellt sett visar resultatet av studien att det är möjligt att använda 
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skapandet av en serie för att få syn på elevers kunskaper och förmågor om comics 

literacy. Men det blev också tydligt i elevintervjuerna att flertalet elever hade 

svårigheter att se sambandet mellan bild och text och serier. Detta tyder på att comics 

literacy skulle kunna bli ett hjälpmedel och en metod för att konkretisera sambandet 

mellan bild och text. I dagens samhälle tillhör till exempel bilderböcker och andra 

rörliga bilder i kombination med text vår vardag. Comics literacy skulle kunna 

omvandlas från en förmåga till en framtida kompetens allt eftersom det blir vanligare 

och mer åtråvärt att ha dessa kunskaper. Det är även relevant i dagens samhälle delvis 

på grund av sociala medier. Det handlar lika mycket om att förstå och kunna tolka 

bild och text i samspel med varandra som det handlar om att kommunicera med 

omvärlden och andra människor. Ett av målen med studien var att hitta ett fungerande 

arbetssätt där klassrumskulturen handlar om hur elever och lärare utvecklar och 

förändrar sin förmåga att förstå varandra. När det gäller förståelse mellan två parter 

är enligt en sociokulturell syn kommunikation och ett gemensamt språk en väsentlig 

del (Dysthe, 2003; Säljö, 2013; Säljö, 2014). Förståelse bygger trygghet, vilket i sin 

tur kan bli början på en stark och positiv relation mellan lärare och elev. Detta är 

också två saker som jag önskar att framtiden för tecknade serier innehåller: en positiv 

syn på genren och en stark plats i vår litteraturhistoria.  
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Bilaga 1 Lektionsplanering 

Förutsättningar  

Det är en klass på 27 elever i årskurs 6. Lektionerna kommer vara utspridda över två 

dagar, med tillgång till ett grupprum och korridoren utöver klassrummet. Tiden 

kommer delas upp mellan lektioner och intervjuer.  

Förankring i kursplanens syfte 

Bild: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt 

intresse för att skapa.  

Svenska: I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2017). 

Centralt innehåll 

Bild: Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och 

illustrationer till text. 

Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg (Skolverket, 2017). 

Konkretisering av mål 

Skapa en egen serie (5 serierutor) utifrån egna erfarenheter, vardagslivet, tema eller 

genre etc.  

Genomförande  

Börja med att diskutera tecknade serier i helklass: vad är en serie och hur vet man det, 

vad definierar en serie. Fortsätt sedan med att förklara vad jag gör där, vad min 

uppsats handlar om och vad eleverna kommer få göra under de två dagar. Visa sedan 

framsidan och baksidan av boken (Sword Princess Amaltea) för klassen. Fråga 

eleverna vad de tror att serien kommer handla om och be de motivera sina svar. Läs 

sedan kapitel 1 av Sword Princess Amaltea högt tillsammans med klassen och visa 
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bilder av serien via projektorn. Efteråt får eleverna diskutera i par vad de tycker om 

kapitel 1 och boken än så länge, men även vad de tror kommer hända i kapitel 2. 

Diskutera i helklass vad eleverna sa till varandra om kapitel 1. Sedan ska eleverna 

läsa kapitel 2 enskilt och när de är klara med det finns en uppgift att göra tillsammans 

med sin bänkkamrat. Om det är ett ojämnt antal elever får en grupp vara tre stycken. 

Uppgiften handlar om att eleverna ska få skriva egna diskussionsfrågor, med hjälp av 

lässtrategier, till de två lästa kapitlen, men även svara på och diskutera frågor 

tillsammans. När eleverna är klara med uppgiften kommer de få börja på sitt 

slutarbete, nämligen att skapa en egen serie på 5 serierutor. De ska börja med att göra 

en planering på vad som ska finnas med i deras serie, t.ex. vilka karaktärer som ska 

vara med, vart pratbubblor eller berättartext ska placeras eller om de vill ha ett tema. 

De kan även använda ett kladdpapper och skissa upp fler detaljer som de vill få med. 

När eleverna är klara med sin planering får de börja med att skissa upp sin serie på ett 

A3-papper. Eleverna väljer själva om de vill färglägga serien eller inte. 
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Bilaga 2 Brev till vårdnadshavare 

Hej!   

Jag är en student som läser kursen Självständigt arbete II på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Förhoppningsvis kommer ni ihåg mig från tidigare i år, 

då jag genomförde min VFU-praktik på X skola. Jag skriver just nu min andra uppsats 

inom svenska, där jag undersöker hur tecknade serier kan användas i klassrummet.    

Det insamlade materialet kommer att bestå av elevernas arbete och elevintervjuer. Jag 

kommer inte intervjua alla elever utan endast välja ut ett fåtal. Detta val kommer att 

göras tillsammans med eleverna och klasslärarna. Intervjuerna kommer ske i par eller 

i grupper om tre, beroende på hur många som deltar. Jag kommer även att spela in 

intervjuerna, men detta är något som jag givetvis tar bort efter att mitt arbete är färdigt. 

Om det skulle vara så att du/ni eller en elev inte vill delta i studien kommer eleven att 

få jobba med något annat under tiden. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas i mitt arbete och inte spridas vidare till obehöriga.   

För att jag ska kunna använda de insamlade materialet behöver jag ditt/ert samtycke. 

I arbetet kommer det inte att framgå vilken skola eleverna går på, eller några andra 

uppgifter som gör att det går att identifiera eleverna. Vid eventuella citat kommer 

fingerade namn att användas.  

Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast fredag 

11 maj.  

 

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar, Theréz Lindstedt Önneskog  

Jag svarar gärna på frågor via mejl: tliak09@student.lnu.se   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke för (elevens namn):  
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__________________________________________ 

Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med får användas enligt 

ovan.  

JA (    )           NEJ (    )  

Vårdnadshavarens underskrift: 
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