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Bild åk 6 

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: VIMPLAR  
 Alla i klassen tillverkar 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.

35 Fortsatt arbete med vimplar.

36 Vi avslutar arbetet med vimplar. Lämna in med namn på baksidan. 

BILDBOKEN 
Vi går tillsammans igenom uppgiften och börjar tillverkar böckerna vi skall sätta in arbetena 
i. I slutet på terminen är det denna bok som ligger till grund för terminsbetyget i bild, så 
tänk på att spara övningarna i din mapp tills du klistrar in dem.

37 Denna vecka fortsätter vi/påbörjar vi arbetet med böckerna samt påbörjar framsidan till 
boken. Framsidan blir en övning i layout. Tänk på att ha med ordet BILD och ditt eget 
namn. För övrigt är det fritt fram att skapa en så kul och personlig framsida som möjligt.

38 Denna vecka fortsätter vi jobba med framsidan till Bildboken. 

39 Denna vecka avslutar du arbetet med Bildbokens framsida. Tag ett foto och lägg i 
Classroom. 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.

40 ÖVA ATT SE 
Denna vecka tecknar vi av handen utan att titta på pappret, samt testar att rita av en bild 
upp-och ned.

41 Denna vecka tecknar vi av leksaker i korta pass (5 min). Tänk på att teckna det du ser, inte 
vad du ”vet” om föremålet. 

42 LÄR KÄNNA PENNAN 
Denna vecka testar vi olika blyertspennor och försöker få olika valör på linjerna. Vi gör 
”valörnycklar” och undersöker vad som skiljer de olika pennorna åt.

43 Denna vecka tecknar vi symmetriska valörkompositioner. Använd gärna ”stompen” så att 
du förstår hur den fungerar. Den här bilden skall du fotografera och lägga in i Classroom. 
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.

44 HÖSTLOV

45 SKAPA DJUP 
Denna vecka testar vi att skapa djup i bilden med hjälp av överskärningar.

46 Denna vecka testar vi att skapa djup genom att använda skugga. Vi jobbar med de 
geometriska formerna och försöker att få dem att se verkliga ut. Du lär dig också skilja på 
slagskugga och självskugga.

47 Denna vecka använder vi till att skriva rubriker och klistra in övningarna i bilderboken

48 Vi fortsätter skriva rubriker och klistra in övningar i boken.
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49 Lämna in din bok för bedömning  
Julpyssel

50 Julpyssel

51 Julavslutning 18/12

JULLOV

2 SPAPA DJUP MED PERSPEKTIV 
Vi skapar djup genom att använda en-punktsperspektiv. 

3 Vi fortsätter rita bilder med djup.

4 FÄRGLÄRA 
Vi går igenom vad färg är och hur man blandar färg för att få alla färger i färgcirkeln.

5 Fortsatt arbete med färgcirkel.

6 Fortsatt arbete med färgcirkel. Klistra in din färgcirkel i Bildboken när du är klar.

7 Fortsatt arbete med färgcirkel och komplementfärger. 

8 FEBRUARILOV

9 Fortsatt arbete med färgcirkel och komplementfärger.

10 Valörnyckel med vitt och svart

11 Valörnyckel med vitt och svart

12 SKAPA DJUP med färg 
Vi målar landskap med träd

13 ”VARMA” OCH ”KALLA” FÄRGER

14 Fortsatt arbete med varma och kalla färger.

15 PÅSKLOV

16 Färgkomposition med färgfördrivningar

17 Fortsatt arbete med färgkompositionen

18 Fortsatt arbete med färgkompositionen

19 ANSIKTETS PROPORTIONER

20 Miner och uttryck

21 Skriv rubriker och klistra in

22 Skriv rubriker och klistra in - lämna in din bok för bedömning. 

23 Öppet

24 Öppet
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