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Inom ämnet bild finns det mycket att lära - t.ex. 
hur man använder olika tekniker, vilka material 
man kan använda och hur man kombinerar olika 
former och färger för att nå ut med ett budskap 
eller skapa en känsla. I denna kurs övar du upp 
ditt bildspråk och träna på både former, färg och 
komposition. Att kunna göra egna bilder och 
förstå hur färger fungerar är användbart på 
många sätt, både i skolan och hemma, för eget 
nöjes skull. Att rita och måla är bra för hela 
människan och får oss att slappna av och må 
bra. 


(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med olika tekniker, verktyg och 
material. Utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån 
syftet med bildarbetet.)


UPPSTART: Vi går tillsammans igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar på 
exempel och inspiration, så att du får en överblick av vad kursen går ut på. 
Därefter börjar vi med själva boken. Först gör du en framsida till din bok som du 
själv formger. Det skall framgå vad det är för typ av bok när man tittar på 
framsidan. Sedan illustrerar du inledningen och innehållsförteckningen. 
Innehållsförteckningen visar alla övningar vi kommer att göra under terminen. 
Boken är uppdelad i fyra kapitel: ”Öva att se”, ”Lär känna pennan", ”Skapa djup” 
och ”Färglära”. I slutet på terminen gör du en digital version av din bok (tag foto av 
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BILDBOKEN 
Teckningens grunder 

Så här kommer vi att arbeta:

Varför skall vi arbeta med det här?  
(Syfte inom parantes, Lgr22)

https://bildoformsidan.se/teckningens-grunder/
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framsidan och dina in sidor och lägg in i en presentation) som du sparar i din 
bildmapp i Drive. 




Du är uppmärksam och delaktig vid genomgångar, och ta del av informationen 
som finns på Bildoformsidan och i klassrummet. 

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, 
uttryck och funktioner.)


Du genomför övningarna på den nivå du ligger på, och är öppen för att lära dig nya 
saker inom ämnet.

(Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. 

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Tekniker, verktyg och material)


Du formger framsidan och innehållet i din Bildbok utifrån syftet med övningarna, 
och klistrar in dina övningar på ett sådant sätt att den som tittar i boken förstår 
sammanhanget.

(Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, 
färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete. Återanvändning och bearbetning 
av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.)


Du är varsam med material och redskap och följer de instruktioner som ges om hur 
man använder dem i arbetet med att skapa bilder.

(Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med 
rörlig bild och digital bildbehandling.)


Du omvandlar din bok till en digital bok (presentation) i din bildmapp i Drive genom 
att ta fotografier av din framsida och innehållet i din bok.

(Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.)


Du är medveten om att man inte får ta andras bilder och kalla dem för sina. De 
bilder du gör är du upphovsrättsinnehavare till. 

(Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.)
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Det här skall du lära dig 
 (centralt innehåll i parantes, Lgr 22)

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Arbetsprovet: E C A

Hur lång du 
hunnit med  
övningen.


Du framställer olika 
typer av bilder med 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer.

Du framställer olika typer 
av bilder med 
genomarbetade 
uttrycksformer.

Du framställer olika 
typer av bilder med väl 
genomarbetade 
uttrycksformer.
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•
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Arbetsprovet: E C A

Hur du arbetat 
med den TEKNIK 
och de

verktyg och 
material som 
gäller för 
uppgiften.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, 
verktyg och material 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt.

I bildarbetet använder du 
olika tekniker, verktyg 
och material på ett 
fungerande sätt.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl 
fungerande sätt.

Idé och 
tillvägagångssätt 
under arbetet 
med uppgiften.

Du väljer en idé och 
ett i huvudsak 
fungerande 
tillvägagångssätt.

Du väljer en idé och ett 
fungerande 
tillvägagångssätt.

Du väljer en idé och ett 
väl fungerande 
tillvägagångssätt

Hur du driver  
arbetet framåt i 
klassrummet och 
hur SÄKER du är 
på tekniker/
material.

Under 
arbetsprocessen 
bidrar du till att välja 
handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
efter någon 
bearbetning leder 
framåt.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
leder framåt.


