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!!!!!
Mat är en livsnödvändig sak och dessutom kul! Mat skall smaka gott och 
gärna se gott ut också. Bilder av mat finns överallt och de vill locka oss och få 
oss att bli sugna. Mat har också alltid funnits med på bilder och skulpturer i 
konstens värld!  !
I denna uppgift kommer du att få skapa en läcker matbild i papper och andra 
material som du dessutom skall hitta på en kul ram till. Ramen skall du 
tillverka på slöjden, och när du är klar har du en härlig tavla. Tänk dig att din 
tavla skall hänga på en restaurang, i ett shoppingcenter, hemma hos t.ex din 
mormor eller på ett galleri. !!!!!
Vi kommer att gå igenom hur man ritar och klipper ut motiv i färgade papper 
och limmar ”fram” bilden, med början bakifrån och fram. Vi går också igenom 
tekniska begrepp som bakgrund, mellangrund och förgrund. Som inspiration 
kommer vi att titta på olika bilder med mat på.!!!!!!
Du skall visa att du med hjälp av olika färgade papper, sax och lim kan skapa 
en bild som tillsammans med din ram blir en häftig och personlig tavla. Du 
skall veta vad som menas med - och kunna använda - bakgrund, 
mellangrund och förgrund när du jobbar med bilder.!!

Johanna BristulfBildoformsidan

MAT   
Inramade läckerheter och godsaker 

!

VARFÖR SKALL VI ARBETA MED DETTA?

DETTA KOMMER DU ATT FÅ UNDERVISNING OM:

DET HÄR SKALL DU LÄRA DIG:
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!!!
1.Vi kommer att ha en genomgång där vi tittar på bilder, går igenom hur 
tekniken (klippbild) du skall öva på fungerar och spånar på idéer. Tänk på att 
ramen skall hänga ihop med din bild och tillsammans bli en kul tavla.!!
2. Vi viker ”kuvert” att förvara bild-delarna i så att de inte kommer bort. Detta 
blir också din ”arbetsmapp” under arbetet.!!
3. Eget arbete med din bild. Vill du se exempel på hur man kan jobba så finns 
en arbetsbeskrivning - steg för steg - som du kan titta på.!!!!!!!!
Jag kommer att bedöma följande kunskapskrav:!!

Jag tittar på hur du jobbat med papper, sax och lim, samt hur du kombinerat dina bilddelar.!!

Du kommer att få utvärdera ditt arbete när du är klar. Hur gick arbetet? Hur medveten är 
du om din egen del i hur det gick och vad kan du tänka på framöver? Det är frågor du skall 
ställa dig och svara på så att jag förstår vad du menar.!!!

2. I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett ...  för att 
skapa olika uttryck. 

• i huvudsak fungerande sätt 

• relativt välfungerande och varierande sätt 

• välfungerande, varierat och idérikt

7. Du kan också ge ... omdömen om arbetsprocessen och och kvaliteten i 
bildarbetet. 

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade
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SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS:


