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Bildkonst 
veckan 14

Det här är precis
vad jag behöver!

Hitta på ett nytt ändamål för något bekant fö-
remål! Vilket nytt ändamål får föremålet när till 
exempel någon varelse av en helt annan storlek 
hittar det? Rita en seriestripp på tre bilder, såsom 
i tidningar.

En fiffig person kan hitta på ett helt nytt ändamål 
för föremålet, och det kan medföra förvirring. 
Det nya ändamålet kan vara överraskande, såsom 
i videon här: LINK

Starta genom att rita tre rutor på pappret – det 
räcker för att kunna berätta din berättelse. Hand-
lingen kan vara till exempel följande: i första 
rutan presenteras föremålet i sitt riktiga bruk; till 
exempel någon sågar en bräda, någon sätter en 
hatt på huvudet, någon dricker vatten ur ett glas 
– hitta på ett föremål själv! I följande ruta hittar 
en annan varelse eller person föremålet och tän-
ker: “Det här är precis vad jag behöver!” I sista 
rutan visas vilket ändamål varelsen eller personen 
hittade på för föremålet: vad gjordes med sågen, 
hatten eller dricksglaset?

Ägna uppmärksamhet åt proportionerna medan 
du ritar, så åskådaren känner igen föremålen. Rita 
tillräckligt stort så du får med även detaljerna.

BILDKONST

10-11år

Genom att byta bildens storlek be-
stämmer du vad som syns på bilden. 
Genom att välja en lämplig bild-
storlek får du läsaren att fokusera 
på det som är viktigt. Samtidigt får 
bildberättandet rytm och omväxling. 
En miljöbild visar vad för slags plats 
man befinner sig i. I en helbild syns 
huvudpersonerna och antydan om 
platsen där de finns. I en närbild kan 
man zooma in på de viktigaste de-
taljerna, såsom ett föremål eller ett 
ansiktsuttryck.

Du kan skissa serien med blyert-
spenna och sedan förstärka linjerna 
med en tusch om du vill. Du kan rita 
en svart och vit serie eller färga den 
med färgpennor.

Ofta berättar bilderna allt som be-
hövs, men du kan även tänka på att 
rita en del prat- eller tankebubblor. 
Pröva först hur din serie skulle fung-
era utan dem. 

Under Infosnutt hittar du länkar 
angående serieskapande. Bekanta dig 
med dem först, så får du hjälp såväl 
med att hitta på idéer som med att 
rita bilden!

https://www.youtube.com/watch?v=FbZf2OGn2jM
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Mål

Infosnutt

Vad du behöver
Papper, olika slags pennor.

Bekanta dig med serieskapande på de länkade sidorna:

 - allmänt om att skapa serier: LINK
 - Här finns bilder som åskådliggör bildstorlekarna: LINK

Bekanta föremål kan även användas som musikinstrument: se och beundra!
 
 - Med dricksglas går det att spela Karamellfens dans från baletten Nöt-
knäpparen: LINK
 - Och även sågar kan användas som musikinstrument: LINK

Att berätta med bilder, bildstorlek, pro-
portionell storlek.

Bilderna: Elisse Heinimaa

https://www.kopiosto.fi/app/uploads/2018/11/04143330/Vinkkejasarjakuvan-tekoon-teksitetty-alkuframella.mp4
https://videootit-fi-bin.directo.fi/@Bin/fd97602a2071c81bad39ac0eaf91a5c5/1585062888/application/pdf/143086/kuvakoot%20A4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_snu_rUHw

