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Pedagogisk planering
Hällby Skola
Bild åk 4
Syfte
Eleven utvecklar sin förmåga att
• skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
• ta ett allt större ansvar för sina studier

Centralt innehåll
Bildframställning
•
•
•

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Redskap för bildframställning
•
•
•

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur
dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
•

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretiserade mål
Inom ämnet bild ska eleven få möjlighet att utveckla:
•

Förmågan att skapa bilder med olika material, såsom t ex vattenfärg, penslar, blyerts,
färgpennor.
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Förmåga att skapa tredimensionella arbeten med t ex lera, kartong, plast som till exempel
vikingaby.
Förmåga att presentera bilder och berätta vad eleven är nöjd med och vad eleven skulle kunna
förbättra.
Förmåga att resonera om vad elevens arbeten uttrycker och innehåller.

Undervisning/arbetssätt
Du kommer att få skapa egna bilder med olika tekniker och i olika syften. Du kommer även att, utifrån
olika teman, få skapa tredimensionella arbeten som t ex en vikingaby. Under lärprocessens gång
kommer du att muntligt och skriftligt få berätta om dina och andras arbeten.

Bedömning
I ämnet bedöms på vilket sätt du kan använda olika tekniker, verktyg och material samt hur du kan ge enkla
omdömen om dina egna och andras arbeten. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets
gång. Vi kommer även att titta på hur du löser uppgifterna samt hur du utvecklas i ämnet bild. Vi kommer att
bedöma hur du pratar om bilder, både dina och andras, för att visa dina kunskaper i ämnet bild.
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