
 
Bild och form i skolan I för fritidshem och skola årskurs F-6, 15 hp (HVB1FR) Bild för grundlärare åk 4-6 I(HVB146)/  
 

Ur kursplanen 
För kursens genomförande krävs att studenten själv införskaffar visst bildmaterial för två och 
tredimensionellt skapande i hantverksmässiga och digitala tekniker. 

 
Materiallista 

o Papper A3 tjockare kvalité ca 175 g, Kan vara roligt med lite olika större format, men 
inte nödvändigt. Växtpapper (140g) 40x48 cm går också bra. Minst 25 st papper. 

o Skissblock, ca A5 (eller A4), vita papper, tunnare kvalité. 
o Blyertspenna, I olika hårdhetsgrad, tex 2B och 6B. Bra kvalité. 
o Kolkrita  
o Radergummi och Stompf  

Färger:  

Obs. Ni kommer göra flera uppgifter med vardera typ av färg och även måla 
skulpturer. 

o  
o Temperafärg i block, se bild ovan(puckform). Kallas även skolfärg och täckfärg. 

Primärröd, citrongul/primärgul och primärblå samt svart och vitt är minimum. 
Alternativ med magenta, cyan och citrongul går lika bra tillsammans med svart och 
vitt. 

o  
o Redimix, gouache, flytande färg i flaska, kallas även den temperafärg.  Produktbilder 

från nätet visar vilken typ av set du behöver, se nedan: Primärröd, 
citrongul/primärgul och primärblå samt svart och vitt är minimum. Ni kan gå ihop 
och köpa set tillsammans 2-3 studenter. 
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o Penslar, någon smal och ett par större, bredare. Finns ofta set att köpa. Ungefär 
storlek 2, 5, 7, 10 och 14(bredd i mm). 

o Svamp att måla med, målarkniv eller palettkniv. En tunn smörkniv kan också 
användas. 

o Linjal och sax 
o Tapetklister kan köpas eller göras själv, se recept på nätet. 
o Maskeringstejp  
o Tidningar, dagstidningar/matt papper. (kaschering bl. a) 
o Återbruksmaterial, plastflaskor, äggkartonger, förpackningsmaterial osv. att bygga 

konstruktioner med. 

 

Lera: 

o Lergodslera eller stengodslera finns för de som kommer till undervisningen på 
campus. I dagsläget oklart om det finns möjlighet att träffas fysiskt på plats tyvärr. 

o Plastelina, play doh eller saltdeg, recept finns på nätet, tillhandahålles av oss om 
momentet kan ges på plats i bildsal(till stopmotion film). 

 

o Bildredigeringsprogram Photoshop Mix, Photoshop Fix(appar) kommer att användas 
och introduceras. Programmet Pixlr kan användas på likande sätt. 
http://pixlr.com/editor/ 

o Filmredigeringsprogram IMovie(Mac) eller fotoapplikationen i PC. 
• Stopmotion(app) finns för de som kommer till campus om vi får ha momentet på 

plats som vi planerat. 
o Processportföljen görs i Powerpoint (PPT). Keynote (Ipad) fungerar också om ni spar 

ner i PDF. 

 


