
Planering åk 5 2020

Vi har bild en gång i veckan och lektionerna är 90 min långa. Vi har bestämda platser och 
tar en kort gemensam bensträckare under lektionen. Planen är preliminär och kan ändra 
under terminens gång. Om du inte blir färdig med en uppgift inom utsatt tid, är du ändå 
med på genomgång av nästa uppgift. Du börjar då med nästa uppgift när du är färdig 
med den första. 

Obs. Planeringen är preliminär och kan ändras.


Vecka Planering: Begrepp, teknik, 
verktyg, material

35 Välkomna! 
Presentation av salen och planeringen. 

ILLUSTRERA VÅRA ORDNINGSREGLER 
Syftet är att öva på bildspråk för att nå ut med ett budskap. 

Första uppgiften är att illustrera en av ordningsreglerna på ett kul och 
begripligt sätt. Skissa idéer med tunn blyerts och fyll i med svart 
tuschpenna när du är klar. Färglägg om du vill. Klistra på texten och skriv 
namn och klass på baksidan. Några av bidragen kan komma att väljas ut 
och hängas upp på skolan.

• Bildspråk

• Illustration

• Mottagare

• Blyertspenna

• Skissteknik

• Renrita

• Tuschpenna 

36 DRIVE OCH CLASSROOM 
Tag med din iPad och skapa en mapp i Drive som du delar med mig 
(gäller 09A och 09C). Mappen skall döpas till ditt efternamn, förnamn, 
klass och BILD. Denna mapp skall du ha ända till åk 9, och där kommer 
du att lägga in foton på alla arbeten du gör. Nu får du även koden till ditt 
Classroom i bild, där jag lägger ut planeringen vecka för vecka.


Gör färdigt din illustration och ta ett foto av ditt arbete som du lägger i din 
Bildmapp i Drive.


PÄRLSTJÄRNOR 
Vi skapar vackra stjärnor till hemklassrummet. Tag foto av din pärlplatta 
och dokumentera i Drive innan lektionen är slut.

• Drive

• Digital bildmapp/

bildportfolio

• Kamera

• Dokumentera


• Pärlplatta

• Finmotorik

37 GODSAK MED DJUP 
Syftet är att du skall öva på att följa instruktioner, utveckla idéer, 
prova olika tekniker och material, samt öva på bildspråk. Tavlan skall 
väcka positiva känslor. 

Vi inspireras av bakverk och andra godsaker, och gör små tavlor i tre plan 
- bakgrund, motiv och ram. Vi börjar med en gemensam genomgång då 
vi går igenom uppgiften och tittar på inspirationsbilder. Därefter skissar 
du på idéer och planerar hur din tavla skall se ut. När du börjar på själva 
tavlan skall du följ instruktionerna som finns så ser du hur du skall göra.

• Dekorativ

• Motiv

• Bakgrund 

• Ram

• Idéskiss

• Plastfilm

• Vattenfast 

tuschpenna

• Akrylfärg

• Penselteknik

38 Vi fortsätter arbetet med tavlan. När du är färdig med de olika delarna 
monterar du ihop tavlan så att den ser tredimensionell ut.

• Instruktioner

• Montera 

• Wellpapp

• Ståltråd

• Pärlor

• Tejp
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39 SERIER


Syftet är att du skall öva på att omvandla en idé till bilder (och text) 
som tillsammans är begripliga för en publik. Bilderna skall vara 
placerade på pappret så att de täcker hela ytan och bildar en 
publikvänlig layout. 

Vi går tillsammans igenom uppgiften, läser texter från bl.a KP och tittar 
på inspirationsbilder. Ni diskuterar först tillsammans vad man kan göra för 
serie och du tänker sedan själv (med pennan) så att du kommer ihåg dina 
idéer till nästa gång. Får du inga idéer denna lektion är det läxa till nästa 
vecka att ha med en idé eller text till din serie.

• Bildspråk

• Textmanus

• Bildmanus

• Berätta med bilder

• Publik/mottagare

40 SERIER 
Kroppen: Vi går igenom kroppens och ansiktets proportioner, samt hur 
man kan få fram olika uttryck. I din serie skall en eller fler personer finnas 
med.

Arbeta med ditt bildmanus efter genomgång.

• Proportioner, 
Miner och 
ansiktsuttryck


41 SERIER 
Rutor/layout: Vi går igenom olika bildutsnitt och tittar på olika förslag på 
lay out. Det är viktigt att du har marginal runt dina rutor, och att du har 
plats för text. I din serie skall du ha med en rubrik, en översiktsbild och 
minst en närbild. Resten fritt.


Fortsätt arbeta med ditt bildmanus/skiss.

• Layout

• Bildutsnitt

• Översiktsbild/

miljöbild

• Helbild

• Halvbild

• Närbild

42 SERIER 
Pratbubblor: Vi går igenom olika pratbubblor och vad som är viktigt att 
tänka på.

Fortsätt arbeta med bildmanus - nu bör du börja med skiss i 
originalstorlek (A3) så att du se att det funkar.

• Pratbubbla

• Läsriktning

• A3-pappper 80 g

43 SERIER 
Originalritning: Nu är det dags att påbörja originalet till serien. Nu skall 
du vara noggrann och allt skall tuschas med svart tuschpenna så att det 
syns. Tänk på att stava rätt om du har text.

• Original

• A3 140 g 

• Renrita

• Fineliner = tunn 

tuschpenna

44 LOV

45 SERIER 
Originalritning: Fortsätt arbete med ditt original. - snart skall serierna gå 
till tryck och bli ett seriealbum. 

46 SERIER 
Originalritning: Avsluta arbetet med ditt original idag. Jag kommer att 
kopiera de arbeten som är helt klara och göra ett lite seriealbum till 
hemklassrummet och biblioteket.

Inlämning

47 FÄRGFEST MED PASTELL 
Syfte: prova en teknik och hur färger kan blandas. 
Vi skapar färgglada bilder med hjälp av pastellkritor, och provar vad som 
händer när man blandar olika färger.

• Pastellkrita

• Färgfördrivning

• Färgblandning
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48 UTTRYCKSFULLA PORTRÄTT  

Syfte: Du skall prova digital teknik och förstå hur den skiljer sig från 
när du ritar på papper. Du skall även öva på bildspråk och skapa 
porträtt med ett tydligt uttryck. 

Vi tittar närmare på porträtt av alla de slag och skapar egna uttrycksfulla 
ansikten med hjälp av digital teknik. Nu har du nytta av det du lärde dig 
tidigare om ansiktets proportioner, även om du har fria händer att hitta på 
fantasiporträtt. Huvudsaken är att det har ett uttryck. 

• Porträtt

• Konsthistoria

• Digital teknik

• Lager

• Uttryck

49 UTTRYCKSFULLA PORTRÄTT  
Fortsatt arbete med porträtt i digital teknik. När du blir färdig kan du testa 
att göra en enkel animation med hjälp av t.ex klippbilder. 

Spara i din 
bildmapp i Drive

50 VERKSTAD MED SALTDEG 
Syfte: du skall öva på att formge ett föremål du själv kommit på. 
Vi formger juliga små figurer, tavlor och ljusstakar i saltdeg som vi målar 
när de torkat.


• Tredimensionell

• Saltdeg/trolldeg

• Formge

• Designa

• Idéskiss

51 VERKSTAD MED SALTDEG 
Nu är det dags att måla tavlorna med lackfärg. 

Lackfärg

Pensel

Färglära
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