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Godsaker 
med djup

Varför skall vi arbeta med detta?

Detta kommer du att få undervisning om och öva på:

Mat och godsaker väcker lust och glädje - vare sig man äter det själv eller inte. Att 
få skapa egna godsaker är kul och att dessutom få dela med sig av sitt arbete - i 
form av en lite personlig tavla med ram - gör saken ännu bättre. Vi bakar inte med 
mjöl, ägg och socker - utan med färg och plastfilm!

Vi tittar på inspirationsbilder från bl.a konstens rika värld, samt går tillsammans 
igenom hur man med hjälp av plastfilm och lackfärg kan skapa en bild i tre plan. Du 
lär dig vad som menas med bakgrund, motiv och förgrund, samt hur man monterar 
ihop en tavla i tre plan  så att den hänger ihop. I samband med denna uppgift pratar vi 
också om ”lager ” och hur digital bild fungerar.

Gemensam uppstart med exempel och instruktioner, därefter individuellt arbete 
med avbrott då och då för information om material (t.ex. plastfilm och lackfärg) 
och verktyg (t.ex. penslar).

Så här kommer vi att arbeta:
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Detta skall du lära dig:

Så här kommer ditt arbete att bli bedömt:

• Hur man använder olika material och verktyg. (Tex: lackfärg, tuschpenna  och 
pensel.) 

• Hur man kan skapa en bild i tre plan och vad de olika bildplanen kallas. 
(Bakgrund, motiv, förgrund) 

• Hur man planerar och genomför ett arbete så att man hinner så mycket som 
möjligt.

Jag kommer att bedöma ditt arbete utifrån följande kunskapskrav: 

1. Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ...  så att budskapet 
framgår. 

•  enkelt bildspråk
• utvecklat bildspråk
• välutvecklat bildspråk

2. Ditt arbete har:
• delvis genomarbetade uttrycksformer
• relativt väl genomarbetade uttrycksformer
• väl genomarbetade uttrycksformer

3. I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett ... då hur 
dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. 

• i huvudsak fungerande sätt och prövar
• relativt välfungerande och varierande sätt och prövar och omprövar
• välfungerande, varierat och idérikt sätt prövar och omprövar systematiskt

3. Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ... fungerande 
sätt.

• ett i huvudsak
• ett relativt välfungerande
• ett välfungerande


