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VÄLKOMMEN!

Bilderbok- visuell & litterär gestaltning är en ettårig 
utbildning där du som elev får utveckla dina kunskaper 
inom både text och bild.
Upplägget består av workshops, föreläsningar, 
gruppövningar, litteraturstudier, genomgångar och 
studiebesök.
Samtidigt jobbar du under året självständigt med 
flera bilderboksprojekt som du får handledning kring.
Målet är att du efter avslutad kurs ska ha flera 
bilderboksskisser och idéer att jobba vidare med, samt 
material att skicka in till bokförlag.

Kursens lärare och föreläsare är yrkesverksamma 
illustratörer, serietecknare, författare, konstnärer, 
storyboardare och animatörer.

Om du har frågor får du gärna kontakta:
Teresa Glad, ansvarig bilderbokslinjen
teresa.glad@sorangen.rjl.se



SKOLAN

Sörängens folkhögskola är över hundra år gammal och 
ligger i Nässjö på Småländska höglandet. 
Platsen är vacker och inspirerande med små röda  stugor 
nära till naturen. Nässjö är en järnvägsknut, det tar ca 2.5 
timmar från både Stockholm och Göteborg och knappt 2 
timmar från Malmö med tåg. 

Skolan har en kulturprofil och har ett flertal utbildningar 
med kulturinriktning. Mer information hittar du på vår 
hemsida:www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola

     Takmålning av Simon Gate Delar av Sörängens Folkhögskola som består av flera byggnader



Skolan har ett eget galleri och en konstnärsbutik där du 
kan handla estetiskt-, grafiskt- och fotomaterial till för-
månliga priser. 

EKÄNGEN

Bilderboks undervisning är samlad på första våningen i 
huset vi kallar Ekängen. Huset är en modern byggnad på 
700 kvadratmeter. Bilderbok har luftiga ateljeer med högt 
till tak.

Du som bilderboksstuderande har en egen arbetsstation 
med ledljusbord. I anslutning till föreläsningssalen har alla 
deltagare varsin dator med ritskärm.

Egna arbetsplatser i Granängen



GENOMFÖRANDE

• Självständig text och bild produktion
• Responsarbete i grupp
• Enskild handledning
• Deltagande i text och bildseminarium 
• Deltagande i övningar och diskussioner

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
 
• Skriv och illustrationsövningar 
• Egen bild och textproduktion
• Respons och handledning i grupp och enskilt
• Bild och textseminarium
• Bilderbokshistoria och nutida utgivning 
• Bilderbokens dramaturgi
• Kroki
• Färglära
• Studieresor



GÄSTLÄRARE

Gro Dahle, Emma & Lisen Adbåge, Lotta Geffenblad, 
Annika Giannini, Marcus Gunnar Pettersson, Carl Fredrik 
Holtermann, Anna Bengtsson, Adrian Malmberg, Mats 
Jonsson mfl.

FASTA LÄRARE

BILDERBOKSLINJEN

Teresa Glad
illustratör, författare, animatör

Annika Nordenskiöld
illustratör, konstnär

är den yngsta utbildningen 
på Sörängens folkhögskola. 
Den startade hösten 2018 
av Teresa Glad. En klass 
består av 12 st. elever. 

Lotta Geffenblad                                                                           Gro Dahle 

Emma & Lisen Adbåge                                             Marcus Gunnar Pettersson 



RESOR

På höstterterminen besöker vi Bokmässan i Göteborg.
På vårterminen gör vi en resa till Stockholm där vi besöker 
bokförlag och olika illustratörers studior.



EFTER UTBILDNINGEN FÖRVÄNTAS DU

• vara förtrogen med arbetsprocessen från idé, manus, 
karaktärsgestaltning och bildmanus.
• vara insatt i disposition, upplägg av 32 sidig bilderbok.
• ha insikt i bilderboken som konst/litteraturform.
• vara insatt i relationen mellan bild och text i 
bilderboken.
• vara orienterad i svensk bilderboksutgivning,      
historiskt och nutid.
• ha utvecklat dig inom dramaturgi, text, bilduppbyggnad, 
bildkomunikation och  illustration.



ANSÖKAN

Vi vill ha din ansökan senast 1 maj. Det är en fördel 
om du har någon typ av konstnärlig grundutbildning 
och är van vid datorer, men det är inget krav. 
Det viktigaste är att du har en vilja att berätta och ett 
eget uttryck.

Din ansökan ska innehålla:
* Personligt brev
* Arbetsprover:
5-8 st valfria verk ( det kan vara bara bild eller text 
och bild tillsammans)

Arbetsproverna skickas digitalt. Spara filerna som 
JPG eller PDF.
Ansökan görs via skolans ansökningssystem där du 
även kan ladda upp dina arbetsprover.
www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/bilderbok/



REKOMMENDERAD LÄSNING

En fanfar för bilderboken 
Rhedin Ulla Alfabeta

Bilderboken, På väg mot en teori 
Rhedin Ulla Alfabeta

Modernismens bilder : den moderna 
bilderboken i Norden 
Druker Elina Svenska barnboksinstitutet

Illustrating Children’s Books: Creating Pictures 
for Publication 
Salisbury, Martin  Allen & Unwin 
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