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Bild Åk 5 
Lektion helklass 45 min/veckan 

Vecka Planering:

34 
Den klass 
som har 
bild på 
måndagar 
börjar 
terminen 
vecka 35

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.På baksidan skall du skriva några ”måbra”mål.

35 VIMPLAR
Vi fortsätter arbetet med vimplarna

36 Avslut på arbetet med ”Måbra”-vimpeln. Lämna in med namn på baksidan.

37 MAPP 
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 Du fortsätter arbetet med ditt namn, samt för över texten till det stora pappret genom att 
kalkera. 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 också ditt arbete och 
lägger in i Classroom. 

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

43 Gör färdigt samt ”Black poetry”

44 HÖSTLOV/LÄSLOV

45 SERIER -pinsamt och hemligt. 
Vi går tillsammans igenom uppgiften. Läs insändarna i KP eller hitta på egna pinsamheter. 
Skissa på idéer. Nu tänker du med pennan och planerar bildutsnitt och karaktärer. 

46 Genomgång: Bildutsnitt (närbild/halvbild/helbild/miljöbild) samt eget skissande.

47 Genomgång: Perspektiv (grod/normal/fågel) samt eget skissande

48 Genomgång: Pratbubblor samt eget skissande

49 Fortsätt skissa på bildutsnitt och karaktärer

50 Skissa på idéer och börja på ditt original när du säkert vet hur du vill ha det.

51 Julavslutning 18/12

JULLOV

2 Nu bör du ha börjat på ditt original. Rita med med lätt hand så att det går att sudda om det 
behövs.
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3 Fortsatt arbete med originalet till din serie.

4 Fortsatt arbete med originalet till din serie.

5 Fortsatt arbete med originalet till din serie.

6 Fortsatt arbete med originalet till din serie. Tuscha linjerna och eventuella pratbubblor så att 
det blir tydligt. Färglägg om du vill. Sudda bort de blyertsstreck du inte vill skall synas.

7 Avsluta arbetet med din serie. Tag foto och lämna in i Classroom. Lämna in i slutet på 
lektionen med namn.

8 FEBRUARILOV/LÄSLOV

9 KRUKHUVUD - tredimensionell uppgift. 
Vi går tillsammans igenom uppgiften och du skissar på idéer efter genomgången.

10 Påbörja arbetet med ditt krukhuvud. Plasta in i slutet på lektionen.

11 Fortsätt med ditt krukhuvud. Plasta in i slutet på lektionen

12 Avsluta arbetet med ditt krukhuvud. Tag foto och lägg in i Classroom. Lämna in med namn i 
slutet på lektionen. Måla eventuellt ditt krukhuvud när det torkat.

13 FÖRPACKNING 
Gemensam uppstart av uppgiften, samt inspirationsfas.

14 Bestäm namn och målgrupp för din förpackning. Dokumentera på ditt skisspapper, som du 
lämnar in tillsammans med din förpackning i slutet på arbetsområdet.

15 PÅSKLOV

16 Skissa på hur namnet skall se ut, samt vilka färger du skall välja. Nu tänker du med 
pennan. 

Måla ditt KRUKHUVUD om du vill.

17 Gör en finskiss i rätt format, där du visar exakt hur förpackningen skall se ut. 

Måla ditt KRUKHUVUD om du vill. Tag foto och lägg i Classroom.

18 Påbörja arbetet med ditt original. Rita med lätt hand så att det går att sudda om det blir fel. 

19 Fortsätt arbetet med ditt original. 

20 Fortsatt arbete med ditt original. Börja färglägga när du är klar med linjerna.

21 Fortsätt färglägga ditt original. 

22 Avlsuta arbetet med din förpackning och tag ett foto av resultatet. Om du lånar bildsalens 
iPad så tänk på att du måste logga in med din skoladress. Glöm inte att logga ut när du är 
klar Lämna in ditt original samt skisspapper med namn i slutet på lektionen.

23 Öppet

24 Öppet

Tiderna är ungefärliga och kan ändras. S


