
Planering åk 6 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, tekniker, 
material, verktyg

34/35 Välkomna! 

Vi tittar tillsammans på terminsplanering och går igenom regler i salen.


ILLUSTRATION AV ORDNINGSREGLERNA/pärlstjärna/vimpel 
Syfte: öva på bildspråk och att påverka mottagaren. 
Välj en av ordningsreglerna på skolan och gör en liten kul illustration i 
svart/vitt.  Alla bidrag samlas in och några kommer att användas på 
affischer på skolan. Den klass som inte haft bild på ÖT i åk 5 gör 
vimplar, de andra klasserna gör pärlstjärnor.


Obs. När ni fått era Chromebook skall ni som inte delat mapp med mig 
i Drive göra detta.

• Illustration

• Blyertsskiss 

• Tuschteknik


• Drive

• Digital bildmapp/

portfolio

35/36 BILDBOKEN - din egen lärobok i bild  
Syfte: att göra en bok som du formger på ett snyggt och personligt 
vis, utifrån målet med övningen. Öva på grunderna i bildskapande, 
samt förstå att din insats och inställning till arbetet har betydelse 
för resultatet. 

Vi går igenom uppgiften tillsammans, och därefter skapar du en 
framsida till Bildboken i valfri teknik. Boken skall skall ha titeln "BILD" 
eller  "BILDBOK”. Även ditt eget namn skall finnas med. Vi använder 
denna och nästa vecka till att göra framsidan och själva boken. Blir du 
färdig innan dess gör du en kul baksida till din bok.

• Bokframsida 

• Lay out

• Illustration

• Kollage

36/37 Vi går igenom hur man tillverkar själva boken, och du fortsätter därefter 
med din egen framsida till Bildboken. När du är färdig tillverkar du 
själva boken och klistrar på framsidan. Var noga när du limmar så att 
framsidan verkligen fäster. 


INLEDNING OCH INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Vi läser tillsammans igenom inledningen och innehållsförteckning. 
Därefter klistrar du in bägge papper på rätt ställe i boken och illustrerar/
dekorerar texten efter egen idé.

• Bokframsida

• Formgivning

• Budskap

• Rubrik 

• Inledning

• Innehålls-

förteckning

• Illustration

37/38 ÖVA ATT SE 
Denna vecka tecknar du av handen utan att titta på pappret, samt 
testar att rita av en bild upp-och ned. Därefter tecknar du av leksaker i 
korta pass - 5 min/leksak. Tänk på att teckna det du ser, inte det du 
”vet” om föremålet.

• Hjärngympa

• Öva att se


38/39 LÄR KÄNNA PENNAN 
Denna vecka testar du olika blyertspennor (olika hårdhetsgrad - olika 
mörka). Du gör en valörnyckel till varje penna, och undersöker vad som 
skiljer de olika pennorna åt. Du skapar även en symmetrisk 
valörkomposition, där du använder dig av så många olika valörer som 
möjligt.  Använd gärna ”stompen” så att du förstår hur den fungerar. 

• Blyertspenna

• Valör

• Symmetrisk

• Komposition

• Stomp
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39/40 Göra färdigt och klistra in dina övningar med rubriker i Bildboken.- 

dokumentera i Bildmappen i Drive
Drive - 

Digital bildportfolio

• Rubriker

• Layout

40 SKAPA DJUP 
Denna vecka går vi igenom olika knep för att skapa djup i bilden. Dels 
med hjälp av överskärningar och dels med skugga. Vi jobbar bl.a med 
de geometriska formerna och försöker att få dem att se verkliga ut. Du 
lär dig också skilja på slagskugga och självskugga.

• Tvådimensionellt

• Tredimensionellt

• Överskärningar 

• Skugga

• Geometriska 

former

• Slagskugga 

• Självskugga

41 Vi fortsätter undersöka hur man kan skapa djup i bilder, nu med hjälp av 
enpunktsperspektiv.

• Perspektiv


42 FÄRGLÄRA 
Vi går tillsammans igenom vad vad färg är och hur det kommer sig att 
vi kan se färg. Därefter fördjupar du dig i hur täckfärg fungerar och vilka 
färger som är som är primärfärger och sekundärfärger. Du börjar 
blandar färger till din egen färgcirkeln.

• Täckfärg

• Temperapuckar

• Penslar

• Primärfärg

• Sekundärfärg

• Färgcirkel

43 Fortsatt arbete med färgcirkeln. Vi går även igenom hur man skapar 
effekt genom att kombinera färger i färgcirkeln med varandra; s.k. 
komplementfärger.

• Komplementfärger

• Färgeffekt

44 LOV

45 Vi introducerar svart och vitt och målar valörnycklar för att se hur den 
vita och svarta färgen förändrar de andra färgerna. Du målar även brunt 
med hjälp av primärfärgerna och svart. Om du hinner målar du rubriken 
”FÄRG” som skall inleda kapitlet om färglära.

• Färgvalör

• Kulör

46 SKAPA DJUP med färg 
Du får lära dig hur man skapar djup med färg genom att måla landskap. 
I förgrunden kan du måla t.ex ett träd för att skapa ännu större effekt av 
djup

• Luftperspektiv

• Bakgrund

• Mellangrund

• Förgrund


47 FÄRGKOMPOSITION med färgfördrivningar 
Du använder dig av alla färger och målar en fri färgkomposition. Jobba 
med s.k. färgfördrivning genom att gå från en färg till en annan. Avsluta 
med att lägga en svart kontur runt färgfälten.

• Fri färgkomposition 

• Färgfördrivning

• Effekt

48 Fortsatt arbete med färgkomposition. Klistra in alla arbeten i boken och 
lämna in för bedömning.

• Rubriker

• Layout

• Mottagare

49 DIGITAL VERSION 
Omvandla din Bildbok till en digital bok. Tag foto av alla sidor och 
infoga i ett dokument döpt till ”Bildbok”). Dokumentet skall ligga i din 
Bildmapp i Drive. Nu kan du ta hem och visa dina föräldrar vad du gjort 
på bilden denna termin. Bildboken kommer att finnas kvar i digital 
variant i din Bildmapp i Drive.

• Drive

• Kamera

• Infoga

• Dokumentera

50 JULTEMA : Vi gör fina juldekorationer till hemklassrummet

51 JULTEMA ”Sista-minuten”-julklapp och städning.
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