
Planering åk 8 2020

Vi har bild en gång i veckan och lektionerna är 110 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

34 
och 
35

Välkomna!

Vi går igenom terminsplaneringen och lägger in sjuans arbete i en egen 
mapp i Bildmappen i Drive (döp till ”arbeten åk 7”). Utvärdera förra 
läsåret i Classroom och ägna sedan resten av tiden åt att skapa läckra 
pärlplattor med olika mönster. Du övar finmotorik samtidigt som du får 
jobba kreativt. 


UTVÄRDERING AV FÖRRA LÄSÅRET  
Syfte: du skall förstå sambandet mellan din insats, kvaliteten på ditt 
arbete och resultatet. 
Svara på frågorna i Classroom och sätt upp mål för terminen. Skapa en 
mapp i Drive som du döper till ”Arbeten åk 7” där du lägger dina arbeten 
från förra läsåret. Tag ett foto av din pärlplatta när den är färdig, och döp 
till ”mönster”. Detta arbete är ditt första arbetsprov för läsåret.


PÄRLPLATTEMÖNSTER 
Använd minst fem olika färger och skapa ett symmetriskt mönster. När 
du är färdig stryker vi pärlplattan och täcker ena ytan med Marvin 
medium för hållbarhetens skull.Målet är att vi skall skapa en stor 
gemensam tavla till t.ex hemklassrummet eller matsalen.

Utvärderingen görs i 
Classroom.


Dokumentera i din 
bildmapp iDrive


• Finmotorik

• Mönster

• Symmetri

• Färglära

• Design

36 GÖR DIN RÖST HÖRD - affischer för en bättre värld 
Syfte: du skall omvandla en idé till en fungerande affisch (A2) riktad 
till en specifik målgrupp. Affischen skall fungera både på långt håll 
och nära. Affischen skall innehålla text, form och färg och vara helt 
täckt med färg. 

Vi går igenom uppgiften tillsammans och tittar på inspirationsbilder och 
förslag på olika teman man kan välja. Därefter sätter du dig själv in i 
uppgiften, spånar på idéer till din affisch, samt planerar vilken målgrupp 
du skall rikta dig till.

• Värdegrund

• Grafisk design

• Layout 

• Målgrupp

• Skissteknik

• Akrylfärg

• Färglära

• Penselteknik


37 Gör din röst hörd - PRESENTATION 
I dag skall du kapa en presentation i Bildmappen i Drive som du döper 
till ”Loggbok”. I loggboken skall du dokumentera varifrån du får din 
inspiration, vilket tema du väljer (inriktning på din affisch och om du är 
för eller emot något), målgrupp och slogan. Du skall även ta foto efter 
varje lektion och visa hur långt du hunnit vecka för vecka. Vecka 42 
lägger du in ett foto av din affisch för bedömning. 


När du har skapat din Loggbok börjar du fylla i under de olika rubrikerna. 
Efter denna lektion bör du ha börjat med idéskisser.

• Loggbok

• Presentation

• Ämnesområde

• Inspiration - form 

och färg

• Teckensnitt 

• slogan/budskap

• Målgrupp

• idéskiss (A4 80g)

Planering i bild åk 8 Sida  av 1 3



Planering åk 8 2020
38 När du har bestämt dig planerar du din affisch på en finnskiss. Mät upp 

exakt var texten skall vara och hur den skall se ut. Gör samma sak med 
formerna så att du säkert vet att allt får plats. Ta inte med detaljer i detta 
skede, utan vänta med dessa till originalet. Kontrollera att texten är 
rättstavad.

• Finskiss (A3 80g)

• Teckensnitt

• Kalkera

• Layout 

39 Gemensam genomgång AKRYLFÄRG 
Vi går igenom hur akrylfärg fungerar och vilka regler som gäller. Därefter 
fortsätter du där du är. När du är klar med all planering påbörjar du 
arbetet med originalet (A3 170g)

• Original (A3 140g)

• Kalkera

• Renrita 

• Akrylteknik

• Penselteknik

• Färglära 

• Grafisk 

formgivning

40 Fortsatt arbete med affischen. Tänk på att måla bakgrunden först och 
detaljerna sist.  Använd rätt pensel med tanke på ytan du målar. 
Konturer kan fyllas i med poscapennor.

• Akrylfärg

• Penselteknik

• Poscapennor

• Kontur

41 Fortsatt arbete med affischen. • Arbetsro och fokus

42 INLÄMNING  
Avsluta arbetet och kontrollera att du har allt som skall finnas i 
Loggboken i Drive. 

• Arbetsro och fokus

• Inlämning 

43 BODIES - skulptur med stil 
Syfte: du skall göra en skulptur som föreställer en människa med 
hjälp av ståltråd och papier maché. Din skulptur skall ha en speciell 
kroppshållning/ställning och hålla rätt proportioner. Du får gärna klä 
din skulptur om det passar din idé. 

Vi går igenom uppgiften tillsammans och tittar på bildexempel och 
inspiration. Vi går igenom kroppens proportioner och övar på att rita 
människor i olika ställningar.

• Kroppens 
proportioner


• Rörelse

• Tredimensionellt 

arbete 

• Skulptur

• Ståltråd

• Papier mâché

• Krepppapp

44 Lov

45 Skissa på idéer och visa i bild hur du tänker att din skulptur skall se ut. 
När du bestämt dig börjar du bygga din skulptur enligt anvisningarna.

Dokumentera dina skisser i din bildmapp i Drive

• idéskiss

• Ritning

• Instruktioner

• Ståltråd

• Tvinna

• Proportioner

46 Fortsätt forma din skulptur enligt instruktionerna. Tänk på att vara noga 
när du formar kroppen med toapappret - det är nu det avgörs hur din 
skulptur kommer att se ut. Arbetet bör vara kompakt och fast till formen. 
Använd tejp till att fästa toapappret, men ta inte för mycket, då det kan 
vara svårt att få papier maché att fästa på tejpen.

• Volym

• Tredimensionell

• Former

• Proportioner 

• Kompakt

47 Fortsätt forma din skulptur enligt instruktionerna. När du börjar med 
tapetklistret måste du ha bestämt vilken ställning din skulptur skall ha. 
Det är tapetklistret som gör att skulpturen blir hård.

• Volym

• Former

• Tapetklister,

• Tidningspapper

48 Nu bör din skulptur nästan vara färdig. Dokumentera ditt arbete i Drive i 
slutet på denna lektion och skriv namn på din skulptur.

INLÄMNING för bedömning

Dokumentera ditt 
arbete i slutet på 
denna lektion.

49 Dokumentera dina arbeten i Drive i slutet på lektionen. 
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50 JULTEMA i högtryck 

Vi gör egna kort med hjälp av linoliumplattor och tryckfärg. När 
tryckfärgen torkat kan du måla dina tryck och på så vis göra unika bilder.

• Högtryck

• Linoleumplatta

• Linuleumkniv

• Tryckfärg


51 Fortsatt arbete med linoliumtryck .

Dokumentera resultatet i din Bildmapp i Drive.

Dokumentera i slutet 
på lektionen.
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