
Bruke tegneserie i undervisningen? 

Tegneserie er en av sjangerne man skal gå gjennom i norskfaget, men det finnes mange 
andre bruksområder også. I forbindelse med prosjektet har vi brukt Creaza integrert i 
Fronter – men denne som jeg viser her er laget i nettutgaven, nettutgaven har en 
gratisversjon (Creaza kan integreres i Fronter mot en kostnad og man blir da automatisk 
registrert med samme brukernavn som i Fronter/slipper å lage ny konto, i tillegg kan 
produksjonen til den enkelte elev lagres i f.eks porteføljen mens nettutgaven lagres på 
nett).

Hva kan man bruke tegneserie til? 

Det er som i de fleste andre tilfelle – det er fantasien som setter grenser. Jeg begynte å 
lage en fortelling om juleevangeliet i dag – under her ser du starten på min tegneserie. 
Tegneserie er derfor ypperlig til historiefortelling. Sammensatte tekster kan godt være et 
stikkord, kreativitet et annet. På skolenettet1 finner du en rekke kompetansemål man lett 
kan knytte opp mot tegneseriebruk. 

En annen type historiefortelling vi 
har brukt tegneserie til var i 
forbindelse med rusforebyggende 
tiltak – elevene lagde tegneserie 
for å vise hvordan man ble 
påvirket av andre (på godt og 
vondt)….det å lage en tegneserie 
for å vise ulike synspunkter og 
illustrere etiske spørsmål kan være 
en ide. Min yngste lagde tegneserie 
på tysk som innlevering i tyskfaget 
– en hverdagshendelse hvor 
spørsmål og svar ble skrevet inn i 
tekstbobler og tankebobler framfor 
å bare skrive det på ark (andre tips 
til alternative lekser; lag animasjon 
med f.eks Xtranormal, 
skjermbildevideo med Screenr 
osv).

Å lage tegneserie

Jeg logget meg på creaza.no med 
brukernavn og passord – velger 
verktøy og tegneserie (cartoonist). 
Deretter velger man tema (jeg 
valgte juleevangeliet) og kommer 
inn i editoren. Du starter med å 
velge en bakgrunn i menyen til 
høyre, deretter setter du inn 
karakterer og rekvisita. Du kan også zoome inn på bakgrunnen for å få utsnitt. På 
bakgrunn kan du som regel velge mellom dag og natt og karakterene har gjerne noen 
ulike uttrykk (normal, blid, lei, sint). Størrelser og plassering kan endres - her er det 
bare å prøve seg fram og leke litt. Sett inn passende tale/tanke-bobler og legg til tekst. 
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1 http://tiny.cc/skolenett 

http://www.skolenettet.no/Web/Templates/Pages/Link.aspx?id=53330&epslanguage=NO&scope=1-4
http://www.skolenettet.no/Web/Templates/Pages/Link.aspx?id=53330&epslanguage=NO&scope=1-4
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Du kan velge å duplisere rutene eller lage helt nye ruter – det avhenger av story’en du 
skal fortelle (jeg har duplisert noen av rutene og så endret litt på noen karakterer og på 
teksten). Se også flere gode tips i denne instruksjonsvideoen2. 

Når du er ferdig har du valg for lagre og skrive ut. Du vil finne igjen tegneserien på din 
“hjemmeside” i Creaza og da kan du også se den som en presentasjon og du kan også 
velge å dele tegneserien med andre – det velger du selv (du kan se min online ved å 
trykke på denne lenken3 - da får du også med animasjon, se f.eks på stjernene – velg 
gjerne fullskjerm i framvisning). I stedet for å skrive ut har jeg laget min som pdf ved å 
skrive ut til cutepdf (se eget avsnitt om hvordan du lager pdf).  

 

                                                 
2 http://tiny.cc/creazavideo 
3 http://tiny.cc/tegneserie 

http://www.creaza.com/cartoonist/filmhack?languageId=1
http://www.creaza.com/members/Evabra/cartoonist/4021388?viewAsAnonymous=true
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