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Bild åk 4  

Lektion helklass 40 min/veckan


Vecka Planering:

34 Hej och välkomna till bildklassrummet!

Första lektionen börjar vi med presentation av bildsalen och annat praktiskt. Sedan går vi 
igenom första uppgiften för terminen: att tillverka färgglada och festliga vimplar till 
hemklassrummet. Tekniken vi skall jobba i är klippteknik ,och du får öva på att klippa och 
klistra samt använda komplementfärger i färgcirkeln. Vi kommer att jobba några lektioner 
med denna övning. Instruktionerna till uppgiften hittar du i följande länk:

35 Fortsatt tillverkning av vimplar. När man är färdig skriver man några ”må bra mål” på 
baksidan. Hinner man får man gärna göra flera vimplar. Inlämning av vimplarna i slutet på 
lektionen.

36 VILMPLAR/ MAPPAR 
Lämna in ”måbra”vimpeln med namn. Inför nästa vecka: Vi skall göra mappar där du 
skriver ditt namn med blockbokstäver, samt gör ett dekorativt mönster som bakgrund.

37 Vi går igenom uppgiften tillsammans. Teknikerna vi kommer att jobba med är: blyerts, 
akvarellpennor och svart tuschpenna. Börja med att skriva ditt namn med blockbokstäver; 
sk. sanserif.

38 Denna vecka fortsätter du att rita ditt namn på originalpappret. Skissa på ideér till 
bakgrundsmönster när du är färdig med ditt namn.

39 Denna vecka fortsätter du med bakgrundsmönstret till din mapp. Vi använder 
akvarellpennor att färglägga med.

40 Denna vecka fortsätter du med bakgrundsmönstret. När pappret är helt torrt kan du fylla i 
konturerna på bokstäverna med svart tuschpenna

41 Denna vecka fortsätter du med bakgrundsmönstret. När pappret är helt torrt kan du fylla i 
konturerna med svart tuschpenna. Denna vecka fotograferar du ditt arbete och lägger in i 
Classroom. 

42 Du som vill fortsätter med mappen. Övriga skapar ”black poetry” av sidor ur kasserade 
böcker.

43 Höstlovspyssel/Black poetry

44 HÖSTLOV/LÄSLOV

45 BODIES 
Gemensam uppstart.

46 Du kalkerar av kroppen utifrån en mall.

47 Vi går igenom på tavlan hur man kan utveckla en streckgubbe till en människa.

48 Du skissar på idéer till din skulptur: vilken rörelse och stil skall den ha?

49 Du tillverkar ”skelettet” till din skulptur

50 Fortsatt arbete med skelettet.

51 Julpyssel

JULLOV
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2 Du fortsätter med att bygga på ditt skelett med hjälp av toapapper.

3 Forma din skulptur med toapapper. Tänk på att ”dra åt” pappret så att det inte sitter för 
löst.

4 Fortsätt arbeta med din skulptur. Börja med papier mache´ när du är färdig med formerna.

5 Fortsätt med papier maché.

6 Fortsätt med papier maché.

7 Fortsätt med papier maché.

8 FEBRUARILOV/LÄSLOV

9 Gör kläder och dekorera din skulptur. Vi använder krepp-papper som kläder och limmar 
istället för att sy.

10 Gör kläder och dekorera din skulptur.

11 Vi avslutar arbetet med Skulpturerna. Tag foto och lämna in i Classroom. Lämna in med 
namn.

12 PORTRÄTT med uttryck. 
Gemensam uppstart

13 Vi gör korta inspirationsövningar, t.ex tecknar av varandra utan att titta på pappret.

14 Vi går igenom ansiktets proportioner.

15 Du övar på att rita olika uttryck med penna.

16 PÅSKLOV

17 Du skissar på idé till ditt porträtt. Vi kommer att jobba med pastellkritor/lakckfärg 
(preliminär plan) så det är viktigt att du har oömma kläder när du har bild.

18 Fortsätt skissa och börja färglägga när du vet hur du vill ha det.

19 Fortsätt arbetet med ditt porträtt.

20 Fortsätt arbetet med ditt porträtt.

21 Fortsätt arbetet med ditt porträtt.

22 Avsluta arbetet och tag ett foto. Lämna in foto i Classroom och lämna in ditt arbete med 
namn på.

23 Öppet

24 Öppet
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