
VAD:
Din uppgift är att göra en bild i blandteknik. 
Formatet  på bilden skall vara 30 X 30 cm. Du skall 
använda tjock (140 g papper) A3 papper som du 
beskär så att det får rätt format. Din bild skall bestå 
av 20-30% tidningsbilder, resten ritat. Du skall ha 
med överskärningar i din bild. Hela pappret skall täckas 
med färg/bilder. Din bild skall på ett personligt sätt visa 
för- och nackdelar med en sak/företeelse i vårt samhälle.

Teknikerna du skall öva på och arbeta med är:

30
 c

m

30 cm

ARBETSBESKRIVNING

Akvarellfärg (utspädd) till 
bakgrund och detaljer. 

Färgpennor till detaljer och effekter.

Collage - tidningsbilder eller andra 
bilder du hittar som du klipper ut och 
klistrar in i din bild. Svart tuschpenna till konturer.



HUR:

FÖRARBETE OCH SKISSER:
• I din arbetsbok skall du dokumentera 

alla idéer och allt förarbete som du gör. 
Du börjar arbetet med att fundera ut 
vilken sak/företeelse du vill undersöka. 

• Gör en ”mindmap” där du skriver ned /
ritar  olika för- och nackdelar med din 
”sak”/ företeelse. 

• Gör små skisser på hur man kan visa 
detta med bilder/former och färg. 
Skisserna kan vara slarviga! Nu ”tänker 
du med pennan” och planerar din bild. 
Använd gärna ”symboler”.

ORIGINALET:
1. Börja skissa upp din bild på ditt originalpapper när du vet hur du 

skall göra. Skissa tunt med blyertsen i början så att det går att sudda 
om det behövs. Tänk på att ha med överskärningar.

2. Måla  bakgrund m.m med tunn akvarellfärg. Testa färgen innan så att 
du säkert vet att det blir rätt nyans. Låt torka! Blyertsen syns igenom.

3. Klistra på dina bilder på pappret och ”väv in dem” i din bild så att de 
smälter in med hjälp av färgpennorna. Fortsätt måla om du behöver.

4. Använd färgpennorna till detaljer och effekter. Det är nu din bild växer 
fram. Vill du ha vitt så ”låna” från temperapuckarna om inte de vita 
färgpennorna funkar.

5. Avsluta med fineliner - svart spetsig tuschpenna- för att lyfta fram 
viktiga delar i din bild. Måla aldrig när du använt tusch. Den ”blöder”.

6. Signera ditt mästerverk.

 En mindmap är bra att göra! Det hjälper dig att hålla koll.

Hmm...
Jag älskar min 

mobil, men vilka nackdelar 
kan den ha? Det skall jag 

undersöka...


