
Terminsplan år 11 (åk 4)

Under terminen kommer vi att arbeta med följande 
övingar:  

• Lektion 1 Uppstart: Ny i bildsalen och ”Må-bra-vimpel”. Presentera dig för din 
bildlärare med hjälp av bilder och text, och bidra till hemklassrummet med en fin vimpel.  

• Lektion 2: Fortsatt arbete med din vimpel. Skriv tre saker som du kan tänka på för att 
må bra på baksidan.


• Lektion 3: Genomgång ”Mapp med mönster”. (Skissa på idé och påbörja arbetet med 
ditt namn i blockbokstäver. Följ instruktionen så att du lär dig knepet för att kalkera.)


• Lektion 4: Fortsatt arbete med mapp. (Namn och mönster)


• Lektion 5:Fortsatt arbete. (Mönster)


• Lektion 6: Fortsatt arbete. (Mönster och färgläggning)


• Lektion 7: Avsluta arbetet med mapp. (Färgläggning) Dokumentera ditt arbete med foto i 
din Bildmapp i Drive.


• Lektion 8: Genomgång ”Öga med pastellkrita”


• Lektion 9: Fortsatt arbete. Avluta och dokumenters i din bildmapp i drive.


• Lektion 10: Genomgång ”Tablettasken”. (Små Idéskisser med färg)


• Lektion 11: Fortsatt arbete. (Idéskiss och original på mall)


• Lektion 12: Fortsatt arbete (original och färgläggning)


• Lektion 13: Fortsatt arbete (original och färgläggning)


• Lektion 14: Avsluta arbetet med tablettasken. Dokumentera med foto i din bildmapp. 

•
• Lektion 15: Genomgång ”Filmtime”. Vi gör endast en s.k ”flippbok” om vi hinner. 

(bestäm idé/storyboard och börja klipp ut bilddelar till filmen)


• Lektion 16: Fortsatt ”Filmtime”. (Klipp och animera.) 


Lektion 17: Vi avslutar ”Filmtime”. Och tittar på några av filmerna om vi hinner. 


Så fort ni fått era iPads skapar vi mappar som ni delar med mig. Den digitala 
bildmappen har ni kvar hela skoltiden fram till och med åk 9. Alla övningar finns 
beskrivna på Bildoformsidan. Tänk på att terminsplanen kan komma att ändras 
beroende på yttre faktorer. Detta meddelas i så fall i Classroom. 

Johanna Bristulf Östratornskolan Bildämnet

https://bildoformsidan.se/ak-4/


Terminsplan år 11 (åk 4)

Johanna Bristulf Östratornskolan Bildämnet

Bedömning 
I bildämnet lär du dig genom att arbeta praktiskt på lektionerna. Det är därför viktigt att du använder 
lektionstiden fullt ut - undantag rasten då du rör på dig. Undvik att prata bort tiden. Pratar du mycket 
kommer detta att synas i dina resultat. Dessutom riskerar du att störa andra. Arbetsron är viktig och 
avgörande för hur det går i skolan. 


Du dokumenterar det du gör i din digitala bildmapp i Drive, så att både du och jag kan följa processen. 
Det är alltså inte bara ditt slutarbete som blir bedömt, utan även vägen dit. Tänk på att du lär av dina 
misstag, så släng aldrig arbeten du inte är nöjd med. Dessa är en viktig del i läroprocessen. Du har inte 
bild för att du redan kan ämnet, utan för att lära dig nya saker. Höj själv svårighetsgraden om du tycker 
något är för lätt.


Det som blir bedömt och som ingår i omdömet är hur du arbetar med teknikerna (där ingår bildspråk, 
färg, form och komposition), hur noggrann du är (teknik/genomarbetat), hur långt du hunnit på de olika 
övningarna (genomarbetat/drivkraft). Hur du arbetat med idé samt hur du resonerar kring bilder av olika 
slag.  Lycka till med dina arbeten!
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