
Arbetsplan i bild åk 4-9 Östratornskolan

Arbetsområde: Ämnesspecifika ord och begrepp:

ÅK 4 ARBETSGLÄDJE: vi fokuserar på en bra 
arbetsmiljö och övar grunderna för bildskapande 
arbete.
VIMPEL
Vi värmer upp efter sommarlovet genom att göra färgglada 
vimplar med ”måbramål” inför terminen.

Komplementfärger, klippteknik

MAPP 
Du gör en bildmapp att förvara alla dina bildarbeten i, och 
övar samtidigt på att teckna och måla dekorativt.

Mönster, symmetri, färgcirkel, färgstyrka, kulör, linje, text

PORTRÄTT 
Vi går igenom hur olika delar i ansiktet förhåller sig till 
varandra (ansiktets proportioner). Hur stor är t.ex näsan och 
var sitter egentligen öronen? Vi titta på olika kända porträtt 
ur konsthistorien och jobbar med egna porträtt i olika 
tekniker.

Porträtt, tvådimensionellt, linje, kontur, skugga, valör,
proportioner, realistiskt, fantasi, varma och kalla färger, 
pastellkritor, modellera

SKAPA GEMENSAMT 
Vi skapar en stor gemensam bild utifrån vad som känns 
aktuellt. Det kan t.ex bli ett jättehav där alla bidrar med sin 
egen fisk, en stor pärlplatta där var och en bidrar med sin 
del eller en stor bild där alla bidrar med sin ruta.

Kreativitet, skapa, samarbeta, planera, material, 
materialvård, ansvar

Bildämnets röda tråd Sida �  av �1 6 Bildoformsidan

Åk 4-6 har egna kunskapskrav i bild. Det är framför allt sexans arbetsprover som ligger till grund för vilket betyg det blir i åk 6. 
I åk 7-9 är det terminsbetyg fram t.o.m vårterminen i åk 9, då slutbetyget sätts. Slutbetyget basera sig framförallt på det 
eleven gör i åk 9, men även arbetsprover från tidigare årskurser kan vägas in om det behövs.
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KROPPEN - rörelse och stil. 
Du får lära dig hur man kan omvandla en streckgubbe till en 
mer verklig figur, och skapar en egen skulptur/klippdocka, 
beroende på vad bildsalen har att erbjuda.

Kroppens proportioner, kalkera, modellteckning, position/
rörelse, material, teknik, skulptur, 

Åk 5 VI fortsätter öva på bildspråk och testar olika 
tekniker.
VIMPEL
Vi värmer upp efter sommaren genom att göra färgglada 
vimplar med ”måbramål” inför terminen.

Komplementfärger, klippteknik

ARKITEKTUR 
Hur ser drömhuset/drömlekplatsen ut? Du ritar upp egna 
idéer och skapar en liten model av ditt drömhus/
drömlekplats

Skissa, forma, byggnad, planritning, modell

FÖRPACKNINGSDESIGN
 Hur skall en bra förpackning se ut? Vilka färger och former 
bör man välja för att locka kunden att köpa varan? Du får i 
uppdrag att göra en tablettask och bestämmer själv namn 
och innehåll.

Form, färg, teckensnitt, färglära, layout, målgrupp

SERIER/ILLUSTRATION - berätta med bilder. 
Du övar skissteknik med blyerts och lär dig vad ett original 
är. Du provar att göra konturer med svart tuschpenna och 
att färglägga med akvarellfärg/färgpennor.

Serie/illustration/bokomslag, bildutsnitt, närbild, halvbild, 
helbild, pratbubblor, skissa med lätt hand, renrita, original, 
tuschpenna/akvarellfärg/färgpennor 

Åk 6 Vi tillverkar en lärobok i bild och du lär dig olika 
knep för att bli en skicklig bildskapare.
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VIMPEL
Vi värmer upp efter sommaren genom att göra färgglada 
vimplar med ”måbramål” inför terminen.

Komplementfärger, klippteknik

BILDBOKEN
Du gör en personlig och häftig framsida till din blivande 
lärobok i bild.

Layout, klippteknik, illustratör, grafisk formgivare

ÖVA HÖGRA HJÄRNHALVAN
Hjärngympa: Du tecknar av en upp-och-nedvänd bild och 
din hand utan att titta på pappret.

Öva att se, höger hjärnhalva, hjärnforskning. Teckna det 
du ser - inte det du ”vet” 

LÄR KÄNNA PENNAN 
Du testar olika blyertspennor och lär dig hur man kan 
utnyttja pennan för att få olika gråskala (valör) i bilden. Du 
skapar ett symmetriskt mönster i olika valörer.

Blyerts/grafitpenna, stompf, skissteknik, nyans, valör, 
valörnyckel, symmetri

GRUNDFORMERNA OCH GEOMETRI 
Vi går igenom  vilka som är grundformerna (cirkel, kvadrat, 
triangel), de geometriska formerna (t.ex. klot, kub, cylinder, 
pyramid) samt hur man kan använda dem i sitt 
bildskapande.

Geometriska former, cirkel, kvadrat, triangel, kub, klot, 
pyramid, cylinder, skugga, självskugga, slagskugga, valör

SKAPAP DJUP
Du testar hur man kan bilden att se tredimensionellt ut med 
hjälp av överskärningar, skugga och perspektiv.

Tvådimensionellt/tredimensionellt, realism, perspektiv, 
överskärningar, skugga

FÄRGLÄRA - FÄRGCIRKEL
Du målar färgcirkeln och lär dig vilka primärfärgerna och 
sekundärfärger är, samt hur man kan utnyttja olika färger för 
att skapa effekt (komplementfärger). Du målar  olika valörer 
med hjälp av svart och vitt.

Färgcirkel, primärfärg, sekundärfärg, komplementfärger, 
färgvalör, pensel, penselvård, temperafärg/täckfärg, 

FÄRGLÄRA - varma och kalla/glada och dystra  Med 
hjälp av färg skapar du bilder med en speciell känsla/uttryck

Färgens symbolik
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BILDANALYS - olika bildkategorier. 
Du får öva på att sortera bilder utifrån vilket syfte de har. Vi 
går igenom upphovsrätt och var du kan hitta  ”fria” bilder att 
använda när du t.ex presenterar ett arbete eller lägger ut 
något på nätet. Vi undersöker också en aktuell bloggares val 
av bilder. Vilken typ av bilder finns på bloggen? Vad vill 
bloggaren säga med sina bilder?

Upphovsrätt, bildkategorier: estetiska bilder, dokumentära 
bilder, instruerande bilder, reklambilder 

Arbetsområde: Ämnesspecifika ord och begrepp:
(Ämnesövergripande möjligheter inom parantes)

Åk 7 Vi fortsätter öva bildspråk och fördjupar oss i olika 
tekniker.

”HÄR ÄR JAG PÅ SEX RUTOR” -  berätta om dig själv 
med hjälp av bilder. 
Du jobbar i blyerts och använder bildspråk för att berätta om 
dig själv. Vi tittar närmare på vad bildspråk är och vad som 
skiljer ett ”enkelt” bildspråk från ett ”utvecklat”.

Bildspråk, kunskapskrav, självbedömning

MAPP på tema Street-art
Du gör en ny mapp och övar samtidigt på färglära och att 
måla med temperafärg. Vi tittar närmare på gatukonst - s.k 
”street-art”.

Street art, temperafärg, penselteknik, teckensnitt, 
blockbokstäver, layout, grafisk formgivning,

BILDANALYS på tema Street-art
Du övar på att beskriva och tolka en bild av Banksy - en 
känd gatukonstnär.

 Bildanalys, tolka, beskriva

RUM I EN-PUNKTSPERSPEKTIV
Du ritar ett rum med hjälp av en klassisk teknik för att skapa 
realism och djup i bilder - en-punktsperspektiv.

Perspektiv
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PORTRÄTT med uttryck och känsla.
Vi tittar närmare på porträtt av olika slag, och jobbar med  
egna porträtt- beroende på vad bildsalen har att erbjuda.

Uttryck, känsla, realism, porträtt

UTVÄRDERING: 
I slutet på läsåret skriver du en utvärdering där du funderar 
på hur det gått och vad du har för mål till nästa läsår.

Åk 8 Vi fokuserar på uttryck, symboler och grafisk 
formgivning.

DOODLE
Du ritar mönster och figurer med svart tuschpenna, och 
värmer upp inför terminen.

TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT 
Du skapa en bild i blandteknik som visar för- och nackdelar 
med olika saker och företeelser i vår värld. Du lär dig 
använda symboler och hur du kan förstärka budskapet med 
hjälp av färg och form.

Tankekarta, skissteknik, motsatser: negativt/positivt, 
symboler, färgsymbolik, akvarellfärg, tuschpenna, 

MASKER MED MAGI
Vi fördjupar oss i maskernas magiska värld och du tillverkar 
en egen häftig mask i papier mache, som du målar och 
dekorerar.

Skissa, tredimensionellt, form, papier maché, dekorera, 
utställning

RECEPTBOKEN
Du skapar ett litet häfte med bild och text - riktat till yngre 
barn som skall lära sig baka och laga mat. 

Lay out, instruerande bilder, skissteknik, renrita, original, 
tuschpenna/fineliner, färgpennor, målgrupp

Arbetsområde: Ämnesspecifika ord och begrepp:
(Ämnesövergripande möjligheter inom parantes)
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UTVÄRDERING: Du dokumenterar allt du gjort i din digitala 
bildmapp i Drive. I slutet på läsåret skriver du en utvärdering 
där du funderar på hur det gått och vad som hade kunnat 
göras bättre. Denna utvärdering ingår sedan i nians betyg.

År 9 Vi analyserar reklam och fördjupar oss i konst, 
samtidigt som vi övar vidare på grafisk formgivning.

DOODLE
Du ritar mönster och figurer med svart tuschpenna, och 
värmer upp inför terminen.

BILDANALYS på tema reklam. 
Vi tittar på reklambilder utifrån kön, makt och sexualitet. Du 
får öva på att kritisk granska det du ser tillsammans med 
klasskamrater. Du gör en egen bildanalys utifrån en 
bestämd reklambild.

Analys, makt, könsroller, bildmanipulering, schablon, 
stereotyp, kritiskt granska, etik, ideal, associera

KONSTHISTORIA - resa i konstens fotspår
Vi inleder temat med tre korta övningar kopplade till konst 
och kreativitet. Därefter väljer du en konstnär/konstepok 
som du undersöker närmare. Du gör en egen tolkning (en 
parafras) kopplad till din konstnär/epok och presenterar 
både din konstnär/epok och din tolkning i slutet på 
arbetsområdet.

Konsthistoria, epoker, konstnärer, kreativitet, tolka 
parafras, stilleben, illustrera, bildanalys, layout 

Arbetsområde: Ämnesspecifika ord och begrepp:
(Ämnesövergripande möjligheter inom parantes)
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Obs: Planen är preliminär och kan att ändras under läsåret beroende på t.ex. tidsbrist.


