
Serietema år 6

Serier är mer poppis än någonsin och många unga både läser och ritar egna serier. 
Även vuxna läser och gillar serier och en del har som jobb att rita serier. 

När man ritar serier kan man använda bara bilder, eller både bilder och text, för att 
berätta något. Vi kommer att jobba både med bilder och text, och du skall få göra 
en egen sida till vårt gemensamma seriealbum. Det spelar inte så stor roll om man 
kan teckna bra eller inte - alla har sin egen stil - men man måste planera sin 
berättelse noga och välja ut de bilder man behöver för att den som läser serien 
skall förstå vad man menar. 

Du kommer att få titta på exempel på serier och seriestilar. Vi går igenom olika begrepp 
som bildutsnitt, perspektiv, överskärningar, samt hur man gör ett bildmanus. Vi kommer att 
gå igenom hur pratbubblor och text kan se ut i en serie. 

Du skall visa att du kan omvandla en idé till en serie bilder som kan förstås av den som 
läser din serie. Du skall ha provat att rita några olika bildutsnitt, och du skall veta vad en 
”överskärning” är, samt vad de olika perspektiven heter som vi har gått igenom. 
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VARFÖR SKALL VI ARBETA MED DETTA?

DETTA KOMMER DU ATT FÅ UNDERVISNING OM:

DET HÄR SKALL DU LÄRA DIG:
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Jag kommer att titta på hur du tecknar, hur noggrann du varit och hur långt du 
kommit i din utveckling när det gäller bildspråk.

Jag kommer att titta på hur du använt bildrutorna och hur du kombinerat dem (lay 
out).

Jag kommer att titta på hur mycket du hunnit och hur drivande du varit i ditt arbete.

Hur väl fungera din serie som helhet? Har du fått med alla delar, t.ex rubrik.

1. Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ...  så att budskapet 
framgår. 

•  enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer

• utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer

• välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer

3. Du kombinerar olika bildelement (bilddelar) på ett …. fungerande sätt.

• i huvudsak 

• relativt väl

• väl

5. Under arbetsprocessen... leder framåt.

• bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som

• formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning

• formulerar och väljer du handlingsalternativ som 

6. Dessutom kan du presentera dina bilder med ... anpassning till syfte och 
sammanhang. 

• viss

• relativt god

• god
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SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS:


