
                       

 

 

Östermalms Musik & Kulturskola 
Rådjursstigen 38  Tel/Fax: +46 8 856036 
170 76 Solna   E-mail: mail@ostermalmsmk.se   
Sweden   Homepage: www.ostermalmsmk.se 

 

 

 

 

Kursplan mangateckning 

 

Under första terminen i kursen får eleven lära sig att teckna följande grundelement för att 
kunna rita manga: 
 

ansikten 

ansiktsuttryck 

kroppar 
bakgrunder 
serier 
 

När eleverna fått grundkunskaper går man vidare till fördjupning av de olika tekninkerna 
för att teckna. Eleven får bland annat lära sig att rita kroppen i olika vinklar och poser, 
detaljstuder av kroppen(t.ex. ögon, händer, hår), kläder, djur, natur, olika miljöer, 
perspektiv, seriestrippar, längre serier, historieuppbyggnad, samt prova på att använda 
tusch och färg. Det finns även rum för egna önskemål om det är något speciellt man vill 
lära sig att rita.  
 

Eleverna får genom mangan även lära sig om japansk kultur, mangans historia, olika 
mangastilar och sätt att uttrycka sig i bilder.  
 

Mål med undervisningen: 
Väcka intresse för manga och teckning 

Ge eleven grundkunskaper i teckning och teknik som sedan kan byggas på 

Hitta sin egen teckningsstil 
Träna kopplingen mellan ögat och handen 

Teckna manga och serier självständigt 
Möjlighet att ställa ut sina verk 

 

I slutet av varje termin har vi en vernissage! 
 

Nivå 1 

Teckna med grundformer och stödlinjer 
Eleven ska få lära sig grunderna i att teckna: 
ansikten 

kroppar 
bakgrunder 
serier(design) 
Hålla pennan rätt och hitta lagom tryck i linjerna. 
Träna kopplingen mellan ögat och handen, kunna rita av saker utifrån en instruktion. 
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Nivå 2 

Få mer precision i handen, förstå och använda stödlinjer mer effektivt.  
Större korrekthet i anatomi och proportioner. 
Enpunktsperspektiv. 
Serier (berättande med bilder) 
Enklare skuggning 

Mer precision när eleven ritar av efter instruktioner 
 

Nivå 3 

Större korrekthet i kroppens anatomi, kläder, kroppen i perspektiv.  
Större precision i handen än nivå 2, inte behöva sudda för mycket och lagom tryck för olika 
typer av linjer.  
Serier; spänningskurva och användning av perspektiv, olika typer av bilder för att stärka 
berättandet.  
Avancerad skuggning. Skuggning i färg med olika ljus och tusch. 
Tvåpunkstperspektiv.  
Förbättra sina egna teckningar självständigt och se vad man kan ändra på.  
Rita av korrekta proportioner från instruktion eller modell.  
Komposition i bilder.  
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