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1. INFO OM DISTANSKURSEN

Esbjörn Jorsäter, seriepedagog
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Vi börjar med att visa 
hur en lektion går till 

steg-för-steg. 

Här är distanskursen där du steg för steg får lära dig 
att på ett enkelt sätt teckna egna figurer,  i en egen 
berättelse. Det behövs inga förkunskaper, och kursen 
är från 8 år och uppåt. Du kan göra den tillsammans 
med en familjemedlem utan extra kostnad.  
Du kan teckna i cartoon, manga eller i egen valfri stil. 
Den innehåller fyra st distansklektioner med övningar, 
som du gör när det passar dig.

https://encore.gotlib.goteborg.se/iii/encore/search/C__SEsbj%C3%B6rn%20Jors%C3%A4ter__Orightresult__U?lang=swe&suite=pearl


2. ÖVNINGSBLAD
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Innan distanslektionen 
får övningsblad, som du 
utgår ifrån under 
lektionen.
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Du kan vara med på lektionen med dator, läsplatta eller 
mobil med uppkoppling. Under distanslektionen får du 
reda på hur du tecknar uppgiften, steg för steg, med tydli-
ga instruktioner.

3. DISTANS LEKTION VIA GOOGLE MEETS



4. DISTANS LEKTION VIA GOOGLE MEETS
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Det finns även teckningsinstruktioner med video. Du kan 
klicka och se hur en videobeskrivning kan se ut.

https://youtu.be/y11GoyNLuX0
https://youtu.be/y11GoyNLuX0


5. GRUPP 
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Efter lektionen blir du 
inbjuden till en grupp på 
teckningsnätverket, 
teckna.ning.com . 

Där finns fler övningar och 
video tips inför de olika 
lektionerna.

Du har även 
möjlighet att lägga 
upp din egen 
övningsexempel i 
gruppen, som du kan 
få synpunkter och 
tips på hur du kan 
utveckla din bild.

http://teckna.ning.com


LEKTION 1. TECKNA ANSIKTEN
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Under första lektionen 
i kursen får du lära dig 
teckna olika typer av 
ansikten, för att du ska 
kunna skapa din egen 
figur. 
Efter det får du lära 
dig hur du tecknar din 
egen figur i olika 
känslolägen. På det 
sättet blir figurerna 
mer levande.



LEKTION 2. TECKNA HELFIGUR
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I denna lektion får du 
lära dig teckna figuren 
i helfigur från streck-
gubbe till färdig. Däref-
ter i olika positioner 
och rörelser. Så att du 
senare har möjlighet 
att göra egna enkla 
animationer.



LEKTION 3. TECKNA ENKLA DJUR
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Djur är väldigt 
populära att teckna 
men väldigt svåra att 
teckna realistiskt. 
Under denna lektion  
visar vi hur du kan 
teckna olika djur på 
ett enkelt sätt, och 
som även passar för 
enkel animation. 



4. TECKNA EN BERÄTTELSE
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Under den sista lektionen i kursen Teckna, får du lära 
dig att teckna en kort berättelse med din figur. 
Det kan bli en serie, bildberättelse eller bildmanus 
inför en animation. 
Du får under lektionen förstå bildernas läsriktning, 
hur du skapar nyfikenhet, göra bilderna mer komiska 
och hur du kan öka dramatiken steg för steg. 



DIN LÄRARE UNDER DISTANSKURSEN:
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Esbjörn Jorsäter, lärare på distanskursen är 
utbildad förskollärare och gått Konstskolan i 
Sundsvall. Har jobbat som illustratör, 
serietecknare och att göra böcker om att teckna 
och berätta med bilder. 
Har även varit lärare på olika kulturskolor och 
genomfört teckningsprojekt på bibliotek, UR tv, 
kulturskolan och skolor i Sverige, Finland, Island, 
Grönland, Belarus, Kosovo och Ukraina. (Länk) 



ANMÄLAN TILL DISTANSKURSEN TECKNA
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 Du skickar en intresseanmälan att du vill gå ÖMK 
distans kursen Teckna, genom att klicka här, och 
skicka e-post till oss.  

Då får du information när nästa kursstart kommer att 
börja, och du kan då bekräfta att du önskar gå 
distanskursen. 



KURS 2. ANIMERA
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Efter att du tecknat din egen figur i en kort berättelse så 
har du möjlighet att animera den.  

Exempel på animation. 

Animationslärare är Niklas Folkegård. 

https://youtu.be/h-m5b_21ggg


Skolan ÖMK grundades 1993 av Sonoko Kase. Vi 
startade med undervisning i Stockholm och 
Danderyds kommuner. 
Sedan auktorisationen som aktör i Nacka 
kommun 2007 har verksamheten utvidgats till 
stora delar av kommunen. Merparten av 
undervisningen där sker i olika skolor. Vi finns 
även i Danderyd och Stockholm. Vi har idag ca 
800 elever och 24 lärare. Hösten 2019 blev vi 
kulturskola med ämnena Mangateckning och 
Origami. Verksamheten leds av rektor Sonoko 
Kase och en ledningsgrupp bestående av lärare 
och administration. 

2022 så startades distanskursen 
Teckna&animera. 

OM ÖMK DISTANSKURSEN TECKNA
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