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Kontakta oss för att bolla idéer! 
serieformedlingen@serieframjandet.se

Seriepedagogik
konstform: Tecknade serier
Syfte: Att stimulera kreativt lärande  
 hos barn och ungdomar
Målgrupp: Elever åk. 1–9
Vad: Föreläsningar och workshops
kostnad:  Paketpris
arrangör: Seriefrämjandet

Konstformen tecknade serier har en speciell 
förmåga att engagera och entusiasmera såväl 
till läsande som till eget skapande. Serier kan 
användas i samband med undervisning i så 
vitt skilda ämnen som språk, historia, mate
matik eller bild – men kan naturligtvis även 
vara ett ämne i sig. 

Seriefrämjandet kan erbjuda information, 
stöd och hjälp till skol or som vill använda sig 
av serier i sin under visning, förmedla kontak
ter till er farna före läsare och workshop ledare, 

rekom mendera studiematerial och erbjuda 
kompletta paketlösningar. Kontakta gärna 
oss redan i ansökningsstadiet till Skapande 
skola, så kan vi bistå med grundläggande 
uppgifter och ta fram en skräddarsydd lös
ning tillsammans.  

Seriefrämjandet 
Seriefrämjandet är Sveriges organisation för 
konst formen tecknade serier och verkar för 
att sprida kunskap om och utveckla serie
konsten. Den självklara kontaktpunkten för 
alla som arbetar med serier professionellt, 
vill ha serier som en del av sin verksamhet 
eller bara vill lära sig mer om konstformen. 

Seriepedagogik 
för Skolan
Seriefrämjandet erbjuder skräddarsydda workshops och 
föreläsningar av serieproffs till svenska skolor. Det kan 
handla om praktiskt arbete med teckning och berättande 
eller inspirerande undervisning från seriernas vida värld. 
Kontakta oss för att bolla idéer om vad just ni vill ha!
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Glada deltagare i en av Seriefrämjandets seriework
shops.

Serieskaparen och animatören Thomas Holm håller en workshop 
för barn om serien Bamse.

Serieskaparna Gallardo och Van gheluwe tecknar porträtt 
av barn och unga.
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SEriEFrÄMJANDET erbjuder skräddarsydda work
shops och föreläsningar av serieproffs till svenska 
skolor. Det kan handla om praktiskt arbete med 
teckning och berättande eller inspirerande under
visning från seriernas vida värld.


