
Bild åk 4 HT 2020

Vi har bild en gång i veckan och lektionerna är 80 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. Planen är preliminär och kan ändras.


Veck
a

Planering: Tekniker/material/
verktyg

34 Välkomna!  
Kort presentation salen och terminsplaneringen, därefter första uppgiften 
för terminen:

MÅ-BRA-VIMPEL till hemklassrummet. 

Alla bidrar med sin personliga vimpel  i klippteknik. På baksidan skriver du 
något som får dig att må bra, samt ditt namn.

Målet är att vimpeln skall se så dekorativ ut som möjligt.

Klippteknik

Kollage

Sax, limstift, färgade 
papper, tidningar

35 MAPP 
Vi gör mappar att förvara bildarbetet i. Vi börjar med att testa 
akvarellpennor och du får skissa på idéer. Sedan skriver du ditt namn med 
blockbokstäver (finns mall) och kalkerar över ditt namn på ditt mapp. Du 
skall även rita ett mönster runt ditt namn som du sedan färglägger med 
akvarellpennor.

Målet är att lära sig följa en instruktion, kunna rita efter en mall, samt öva 
på att hitta på ett eget mönster färglagt med akvarellpenna.

Idéskiss  

Blyerts

Kalkera 

Akvarellpenna

Pensel

Svart tuschpenna

36 Fortsatt arbete med mappen.  Nu bör du kalkera över namnet och börjat 
på ditt mönster.


37 Vi fortsätter och avslutar arbetet med mappen. Du bör nu färglägga ditt 
mönster. Avsluta med svarta konturer för att skapa effekt.

38 DJURTAVLA 
 Vi gör små tavlor inspirerade av djuremojis. Vi använder olika material 
som t.ex  äggkartong, kartong, lim och garn.

Målet är att du skall göra en liten tavla som föreställer ett djur.

Tredimensionellt 
arbete. 

Sax, kartong, lim, 
flytande täckfärg.

39 Vi fortsätter med djurtavlan - och när alla är klara har vi en liten samling av 
klassens djur. Utställning i hemklassrummet.

40 Öppet: Gör färdigt eller rita fritt utifrån eget intresse. 

41 TABLETTASKEN 
Vi tittar på förpackningar och funderar på hur de ser ut och vem som kan 
tänkas vilja köpa produkten. Du får i uppdrag att göra en egen tablettask 
(eller annan produkt) som riktar sig till en speciell kund (målgrupp)

Du skall hitta på ett namn på din tablettas och göra en förpackning som 
passar till namnet. 

Målet är att du skall kunna omvandla en idé till en färdig produkt som du 
kan vika ihop så att den ser verklig ut.

Blyertsskiss/
färgskiss

Färgade 
tuschpennor

Täckfärg (färg-
puckar)


42 Vi fortsätter med tablettasken. Nu bör du ha bestämt namn och gjort 
några skisser. Under lektionen börjar du på ditt original.
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43 Vi avslutar arbetet med tablettaskarna under denna lektion. Läraren 

kopierar och förminskar originalet och du viker sedan ihop din ask. Om du 
blir färdig innan lektionen är slut ritar du fritt. 

Eventuellt gör vi en utställning i entrén till biblioteket med era askar. 

44 Höstlov

45 SILUETT MED GLÖD: 
Vi skapar effektfulla bilder med hjälp av svart papper och oljepastellkritor.

Målet är att du skall lära dig hur pastellkritor fungerar och kunna 
kombinera olika färger så att det blir en effektfull bild. 

Siluett-teknik

Oljepastellkritor

Förgfördrivning 

46 Vi fortsätter med siluettbilderna. När du är färdig ramar du in den med 
hjälp av svart passpartou. Du som är färdig provar att marmorera papper. 
Obs - speciella regler innan du börjar. De marmorerade papperna skall vi 
använda senare under terminen. 

47 SKÅDEBRÖD 
Vi gör tillsammans ett härligt festbord, där var och en bidrar med en 
bakelse, kaka eller annan godsak. Du bestämmer själv vilket bakverk du 
vill göra utifrån det material som finns i klassrummet. 

Målet är att du med hjälp av olika material skall tillverka något som ser 
gott ut. 

Tredimensionellt 
arbete 

saltdeg, bomull, 
flytande färg, färgat 
papper m.m. 

48 ÖPPET

Gör färdigt tidigare uppgifter.

49 PÄRLHJÄRTAN 
Vi gör härliga färgglada hjärtan som vi hänger i hemklassrummet. Varje 
hjärta skall bestå av olika färger, varav några är komplementfärger - d.v.s 
står mitt emot varandra i färgcirkeln.

Pärlteknik

Mönster

Färglära 


50 JULKORT med knasiga tomtar. Vi gör roliga julkort med hjälp av 
marmorerade papper, bokmärken och annat material.

Kollage


51 JULVERKSTAD  
med bl.a pärlor, silkespapper, och dekorationskartong

Vik- och klippteknik

Pärlteknik

Dekorationskartong
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