KUNST &
HÅNDVERK

TEGNESERIE
med tema

VIRUS
MÅLARK

TEGNESERIE

I denne oppgaven skal du utvikle og lage en informativ
tegneserie som tar for seg hvordan et spesifikt virus fungerer,
smitter, sprer seg og påvirker cellene i kroppen. Du velger selv
hvilket virus du ønsker å lage en tegneserie om.
Eksempler på virus er Corona, HIV, Ebola, Rabies, Marburg, Vannkopper,
Influensa, Rota, SARS-CoV.
Tegneserien skal være minst en A4-side, men kan være lenger om
ønskelig. Du kan bruke virkemidler som humor, men det er viktig at
tegneserien er informativ, og at vi som leser den vil lære noe av den.
Tegneserien skal også være i farger, men det holder med noen få, om du
ikke har tilgang på flere. Om du velger å fargelegge på papir eller digitalt (i
for eksempel Pixlr E) velger du selv. Du kan også velge å tegne alt alt
digitalt om ønskelig.
•

Start med å gjøre research på hva et virus er, og sett deg inn i hvordan
de fungerer (lenker på eksempler ligger lenger ned i målarket)

•

Lag et manus. Hvilken informasjon skal du ha med? Hvor kort kan du
gjøre teksten, slik at du får sagt mye med lite informasjon?

•

Kan du beskrive ting med bilder i stedet for tekst?

•

Lag en layout-skisse (se eksempler under) og skisser opp hvordan du
tenker at ting kan se ut

•

Hvis skissen din er nøyaktig nok, kan du streke over med f.eks. tusj
(kulepenn fungerer dårlig…) Bruk deretter viskelær til å pusse bort
blyantstrekene. Deretter kan du enten scanne dokumentet og
fargelegge digitalt, eller velge å fargelegge med fargeblyanter eller
vannmaling.

NB! Lær å fargelegge tegninger og bruke Pixlr E ved å klikke her.

Relevante videoer om virus:
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=sRv19gkZ4E0
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s
https://www.youtube.com/watch?v=ng22Ucr33aw

VURDERING

Du vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:
• Har du fulgt kriteriene i målarket? Altså; har du fulgt oppgaven?
• Er tegneserien utført med nøyaktighet og har god kvalitet? Er tegningene

gjennomtenkte, eller har du bare skriblet ned en skisse og levert?

• Går det an å lese tegneserien uten å misforstå hvordan man skal lese?
• Hvordan er det visuelle helhetsinntrykket? Ser tegneserien ok ut på avstand,

eller er det bare rot?

• Er tegneserien informativ? Har den som leser den lært noe?
• Er det brukt ulike verktøy da du lagde tegneserien? For eksempel blyant,

tusj, linjal, digitale verktøy o.l.

Relevante kompetansemål i Kunst & Håndverk:
•
•
•
•
•
•
•

tegne bildemanus
vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet
designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Relevante kompetansemål i Norsk:
• presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale
•
•
•
•

•
•

verktøy og medier
orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant
informasjon i arbeid med faget
lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle
mulige tolkninger
skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og
bruke noen av dem i egne teksterplanlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og
vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi
påvirkes av lyd, språk og bilder

MOODBOARD
EKSEMPLER PÅ TEGNINGER
OG ILLUSTRASJONER

LAYOUT
EKSEMPLER LAYOUT AV
TEGNESERIER

