
2019/20 Planering åk 8

Bild Åk 8 

Lektion helklass 55 min/veckan hela läsåret.
Vecka Planering:

34 Hej och välkommen till bildklassrummet!

Vi går igenom praktisk info annat inför terminen. Därefter värmer vi upp efter sommarlovet 
med att rita ”Doodles”. 

35 Vi går igenom planeringen i bild, kikar på Bildoformsidan, samt går igenom annat praktiskt 
inför terminen. Uppstart TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT

36 Fortsatt inspirationsfas och tid att sätta sig in i arbetsområdet och skissa på idéer. Vilken 
sak/företeelse skall du välja, och vilka färger och bilder/symboler passar?

37 Fortsatt arbete med idé och skiss.

38 Fortsatt arbete med idé och skiss.

39 Fortsatt arbete med skiss/börja arbetet med ditt original.

40 Fortsatt arbete med ditt original.

41 Fortsatt arbete med ditt original. Nu bör du börja måla

42 Fortsatt arbete med ditt original. 

43 Avsluta arbetet och lämna in i slutet på lektionen. Även om du inte är klar lämnar du 
in det du gjort i Classroom.

44 HÖSTLOV

45 Uppstart MASKER MED MAGI 
Vi går tillsammans igenom uppgiften och tittar på inspirationsfilmer.

46 Skissa på idéer. Visa hur du tänker både med form och färg.

47 Skissa på idéer. Visa hur du tänker med både form och färg - lämna in din skiss med 
namn (och lägg in ett foto av din skiss i Classroom)

48 Börja med formen

49 Fortsätt med formen/lägg på papier mache´. Tänk på att du skall knacka bort/ta bort 
formen när du är klar med papier machén. 

50 Lägg lager med papier maché

51 Lägg lager med papier maché - fortsatt efter jullovet

JULLOV

2 Lägg lager med papier maché

3 Lägg lager med papier maché

4 Lägg lager med papier maché

5 Lägga lager/knacka ur

6 Knacka ut

7 Måla och dekorera
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8 FEBRUARILOV

9 Måla och dekorera 

10 Måla och dekorera

11 Måla och dekorera - lämna in ditt arbete med namn. Dokumentera i Classroom

12 Uppstart RECEPTBOKEN  
Vi går tillsammans igenom uppgiften och tittar på inspirationsbilder och exempel.

13 Skissa  på idéer (snabba små skisser - nu tänker du med pennan). Visa hur du tänker både 
med form och färg.

14 Skissa på idéer.

15 PÅSKLOV

16 Gör en finskiss där du bestämmer exakt hur det skall se ut.


17 Fortsätt på din finskiss

18 Börja på ditt original

19 Arbete med original

20 Arbete med original

21 Arbete med original

22 Avsluta arbetet och lämna in ditt arbete med namn. Dokumentera i Classroom.

23 Öppet

24 Öppet
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