Lokal Pedagogisk planering.
Bild, årskurs 3 Arbetsområde:
Färglära
Europas grönaste stad

Inledning – syfte
Färglära
Följande kursplansmål har legat till grund för undervisningen för detta arbetsområde:
Bildframställning:


Måleri.

Redskap för bildframställning:



Färg
Några verktyg för måleri.

”Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och
uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas kreativitet och sitt intresse för att
skapa. Den ska också uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett
undersökande och problemlösande sätt.” Lgr11 sid 20

Konkreta mål för eleverna
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med färglära. Vi kommer att jobba med
grundfärgerna, blandfärger och komplementfärger. Vi blandar färg och lär oss om
färgcirkeln. Vi testar att göra olika bilder med grundfärger, blandfärger eller
komplementfärger i fokus. Eleverna får också testa att måla med akvarell.

Undervisning
Under lektionerna kommer vi att jobba med:
 Grundfärger, blandfärger och komplementfärger.
 Blanda färg
 Färgcirkeln
 Akvarell – Hur fungerar det?
 Vi kommer att skapa bilder där antingen grundfärger, blandfärger eller
komplementfärger står i fokus.

Vi utvecklar här elevernas förmåga att blanda färger och se hur olika slags färger
fungerar. Eleverna lär sig skillnaden mellan grundfärg, blandfärg och
komplementfärg.

Bedömning
Bedömning kommer att ske på följande områden:
Du ska veta vad grundfärg, blandfärg och komplementfärg är.
Genom att blanda 2 olika grundfärger ska du kunna få fram 3 blandfärger (lila,
orange och grön).
 Du ska ha vetskap om vad en färgcirkel är och hur den fungerar.
 Du ska skapa bilder där grundfärgerna, blandfärger eller komplementfärger
står i fokus.
 Du ska ha testat att jobba med akvarellfärger


Ditt arbete kommer att bedömas på följande sätt:





Genom att medvetet använda grundfärger, blandfärger och komplementfärger
när du skapar bilder.
Genom att blanda färger
Genom att göra en färgcirkel
Genom att testa akvarell

