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Inledning
Undervisningen i bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och
kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man
framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Mål
Följande innehåll från kursplanen i bild kommer att behandlas:
Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering.
• Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och
hur dessa används i olika bildarbeten.
Bildanalys
• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära
bilder från hemorten och konstbilder.

Undervisningen
I år 1-3 ingår bild som en naturlig del i många olika ämnen. På utedagar samlar vi
naturmaterial som används till olika typer av skapande. På lektionerna provar vi på att
arbeta i olika material med olika verktyg.

Bedömning
När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan:
År 1
• Använda verktyg som sax, penna, suddgummi, krita och pensel.
• Rita föreställande bilder ex. hus, människa.
• Framställa berättande bilder till arbeten som du gör.
• Skapa bokstäver och siffror i lera.
• Skapa en bild med vattenfärg, flaskfärg, oljepastell.
• Skapa något m h a naturmaterial.
• Delta i samtal där vi tolkar bilder.
År 2
• Rita av föremål ex. stilleben.
• Måla bakgrund till en bild.
• Forma ett föremål i lera.
• Skapa en bild med akvarellpennor.
• Skapa något m h a naturmaterial.
• Känna till grundfärgerna.
• Tolka bilder och berätta i gruppen.
År 3
• Måla bilder med skugga.
• Måla en bild med horisont.
• Rita av en människa proportionerligt.
• Skapa miljöer i lera/naturmaterial/papper.
• Skapa en bild med akvarellfärg.
• Blanda färger m h a grundfärgerna ex. orange, grön, lila, rosa
• Analysera bilder.
• Ta en bild med digitalkamera och föra över till datorn

