
Tema: Pelle Svanslös – lektion 2  

Att skapa en egen karaktär (bild) 
Total tid: ca 60 minuter 

Material: Smartboard, vattenfärger, penslar, papper 

Arbetssätt: 
Eleverna ska måla egna kattkaraktärer som de sedan ska få skriva en karaktärsbeskrivning till. Som 
inledning ritar jag på Smartboarden ett par enkla skisser av katter; en som sitter ner, en som står upp och 
en som hoppar och instruerar eleverna att de ska tänka ut hur kattkaraktären ska vara och se ut redan 
innan de börjar måla. Därefter får de först skissa på kladdpapper och när de är nöjda får de börja måla på 
det riktiga målarpappret.  
 
Extrauppgifter:  
Inga planerade. När eleverna är färdiga får de arbeta klart med något de har liggande i sina lådor, t ex 
arbetsboken med läsförståelse ”Päppel”  
 
Mål: 
Målet med denna lektion är enkelt - jag vill trigga igång elevernas fantasi så att de skapar fantastiska 
katter med otroliga egenskaper. 
 
Hur kopplar jag lektionens innehåll till läroplanens centrala innehåll? 

 Eleverna ska framställa berättande bilder. 

 Eleverna ska använda verktyg för teckning och måleri och veta hur dessa benämns. 
 
Hur kontrollerar jag lärandet? 
Jag kommer att bedöma hur eleverna fullföljer mina instruktioner och att de muntligt kan beskriva sin 
målade katt.  
 
Utfall och reflektion: 
Med mina egna skisser i början av lektionen ville jag ge eleverna en liten hjälp på traven för att visa hur 

en kan välja att rita katter. Jag märkte dock att några elever låste sig vid detta och ville rita exakt likadant 

som mig. Jag inser att det är svårt att inspirera men samtidigt inte hämma elevernas fantasiförmåga. 

Samtliga elever utförde uppgiften även om det stundtals var lite rörigt i klassrummet på grund av hämta 

material och oklara instruktioner. Vissa av eleverna verkade inte supermotiverade vilket jag hoppas 

kunna ändra på inför nästkommande lektion, jag har en plan inför den. En elev frågade om hen fick söka 

på kattbilder på Smartboarden för att få inspiration och det sa jag ja till. Självklart ville då resten av 

klassen också söka på Smartboarden och då blev det lite väl stökigt i klassrummet. Då är det bättre att 

bestämma att ingen får använda datorn, så det blir lika för alla.  


