
Planering åk 7 2020

Vi har bild en gång i veckan och lektionerna är 100 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. Planen är preliminär och kan ändras.


Vecka Planering: Begrepp, teknik, 
material, verktyg

34 Välkommen tillbaks!

Vi börjar med att sorterar upp mapparna från mellanstadiet och 
Bildböckerna. Ta hem mappen (eller släng) och behåll Bildboken tills ni har 
dokumenterat den i Drive. Därefter börjar vi på terminens första övning:


INRAMADE DJUR 
Med hjälp av äggkartong, wellpapp, lim och akrylfärg skall du skapa en 
liten tavla med valfritt djurhuvud och kropp. Vi går tillsammans igenom 
uppgiften, samt hur akrylfärgen fungerar (speciella regler). Därefter skissar 
du på hur din tavla skall se ut och påbörjar arbetet när du vet vad du skall 
göra.


Målet är att du skall klara av att omvandla enkelt material till en färdig tavla 
som skall hängas upp i t.ex hemklassrummet. Du skall även visa att du 
kan hantera akrylfärg och färgblandning.

• Tredimensionellt 
arbete


• Återvunna 
material


• Skissteknik

• Akrylfärg

• Färglära

35 BILDMAPP I DRIVE 
I dag skall alla dela mapp i Drive med Johanna 
(johanna.bristulf@skola.lund.se). Mappen skall döpas till ditt efternamn, 
förnamn, klass och BILD.


DOKUMENTERA BILDBOKEN 
Tag foto på varje sida i boken. Lägg in fotona i ett dokument eller i en 
presentation i din bildmapp i Drive. Döp till ”Min lärobok i bild”.

 

INRAMADE DJUR 
Fortsatt arbete med djurtavlan när du delat mapp med mig. I slutet på 
lektionen tar du ett foto av ditt arbete och lägger i din digitala mapp. Döp 
till ”Djur i ram”. Detta blir ditt första arbete för terminen.

• Skapa digital 
mapp i Drive


• Dela mapp

• Dokumentera 

(foto) din bildbok 
i ett dokument/
presentation i 
Drive. Döp till 
”Min lärobok i 
bild”

36 HÄR ÄR JAG - PÅ SEX RUTOR 
Du ritar en presentation av dig själv på ett A3-papper. Vi går tillsammans 
igenom vad rutorna skall innehålla - därefter jobbar du utifrån de idéer du 
får. 


Målet är att du skall rita sex egna bilder, en i varje ruta. Du skall börja med 
tunn blyerts och fylla i med svart tusch när du vet hur du vill ha det. Om du 
vill kan du färglägga dina bilder.

• Illustration

• A3 papper

• Blyertsskiss

• Renrita 

• Svart 

tuschpenna

• Layout

37 Fortsatt arbete med ”Sex rutor”. Dokumentera ditt arbete i bildmappen i 
Drive när du är klar. Inlämning för bedömning i slutet av denna lektion.


Blir du färdig innan lektionen är slut ritar du fritt. Foto och lägg in i din 
bildmapp i Drive i slutet på lektionen. Döp till ”fri teckning”.

• Dokumentera i 
Drive


• Eget ansvar
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38 MAPPAR på tema street-art. 

Vi går igenom uppgiften tillsammans och gör en liten färgövning för att 
komma ihåg hur täckfärgerna fungerar. När du är färdig med färgövningen 
börjar du skissa på idéer till din mapp. På din mapp skall ditt namn och 
klassbeteckning finnas med.


Målet är att du skall göra en personlig och kul framsida till din nya mapp. 
Du skall visa vad du lärt dig om färglära och penselteknik (Åk 6)

• Street-art

• Färglära

• Täckfärg 

(färgpuckar)

• Måleriteknik

• Penselteknik

• Layout

39 Fortsätt skissa på idéer till din framsida och börja måla när du vet hur du 
vill ha det. 

• Målning

• Färglära

• Täckfärg

• Layout

40 Fortsätt måla din framsida - tänk på att måla bakgrund först och avsluta 
med detaljer.

• Målning

• Färglära

• Täckfärg

• Layout

41 Vi avslutar arbetet med mappen denna lektion. Tejpa ihop höger sida på 
mappen och klistra på din målning. Dokumentera i din bildmapp i Drive. 

• Mapp

• Klister

• Papperstejp

Dokumentera i 
Drive

INLÄMNING i 
Drive

42 BILDANALYS 
Vi övar på att beskriva och tolka bilder genom att kategorisera olika bilder, 
beskriva bilder för varandra och tolka en bild enskilt utifrån vad du lärt dig.


Målet är att du skall förstå skillnaden mellan att beskriva en bild (objektivt) 
och tolka en bild (subjektivt)

• Bildanalys

• Bildkategorier

• Illustrationer

• Beskriva

• Tolka

43 Fortsatt arbete med bildanalys. Lämna in för bedömning i slutet på denna 
lektion 

• Analysen görs i 
Classroom.


• INLÄMNING

44 Lov

45 RUM - ARKITEKTUR OCH DESIGN 
Vi går igenom uppgiften och inspirationsbilder tillsammans. I samband 
med detta skapar du en presentation i Drive som du döper till ”Mitt rum”. I 
presentation skall du sedan redovisa din idé, dina inspirationsbilder, samt 
det rum du valt att göra.


Målet är att du skall lära dig använda i en ”presentation” (Keynote/
Powerpoint etc) för att få överblick. Du skall även öva på att presentera 
ditt material på ett tilltalande vis för en mottagare, samt visa att du förstått 
grunderna för en-punktsperspektiv.

• Design

• Formlära 

• Arkitektur

• En-

punktsperspektiv

• Presentation

• Mottagare

Redovisas I 
Google 
presentation i 
Drive

46 Jobba med idéer och inspirationsbilder • Design

• Formlära 

• Arkitektur


47 Jobba med inspirationsbilder och ditt rum i enpunktsperspektiv • En-
punktsperspektiv
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48 Jobba med ditt rum i en-punktsperspektiv. Färglägg om du hinner • En-

punktsperspektiv


49 Avsluta arbetet med rummet denna lektion och kontroller att allt ser ut som 
du tänkt dig. Tänk på din layout och formgivning av Presentationen. Glöm 
inte att  skriva namn på ditt en-punktsperspektiv (baksidan) och lämna in 
för bedömning. Dokumentera i Drive

• Dokumenter i 
Drive.


• INLÄMNING

50 JULDESIGN - vi gör dekorationer till hemklassrummet med hjälp av pärlor 
och äggkartonger. Det kommer även att finnas möjlighet att skapa 
armband på tema ”Gör någon glad”. Julen handlar inte om prylar utan om 
att bry sig om varandra. 

Skapa tillsammans 
och gör någon 
glad

51 JULDESIGN och städning. Skapa tillsammans 
och gör någon 
glad
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