
8C Planering Bild VT19

Terminsplaneringen är preliminär och kan ändras.

Vecka MÅNDAG

3 UPPSTART ”Konsthistoria”. Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan, vilka 
kunskapskrav som gäller för uppgiften i Lärandematrisen, samt tittar på olika filmklipp 
kopplat till området. 

Syfte: Lär dig hitta på Bildoformsidan och sätt dig in i uppgiften.

4 Kreativ kortövning: Måla till musik och fånga stämningen. (Chagall, Miró, Klee, 
Kandinsky) Lägg ett foto av ditt arbete i din Bildmapp i Drive.

5 Kreativ kortövning: Illustrera en dikt. (da Vinci, Dürer, Matisse, Haring) Lägg ett foto av 
ditt arbete i din Bildmapp i Drive.

6 Kreativ kortövning: Teckna stilleben. (Pieter Claesz, Frans Hals,

Cézanne, W. Olsson) Lägg ett foto av ditt arbete i din Bildmapp i Drive.

7 Val av konstnär: Du titta på olika konstbilder och väljer den konstnär du vill arbeta med. 
Skriv upp de konstnärer du är intresserad av på listan som finns i klassrummet - lotten 
avgör om flera vill ha samma. Innan lektionen är slut skall alla valt/fått en konstnär att 
arbeta med.

8 LOV

9 Genomgång av Konstpresentationen. Börja arbetet med att ta reda på så mycket som 
möjligt om din konstnär och epok. Använd säkra källor.  Redovisning vecka 21 och 22.

10 Arbete med konstpresentationen. Tänk på att din Presentation skall ligga i din Bildmapp 
i Drive. 

11 Arbete med konstpresentationen.

12 Arbete med konstpresentationen.

13 Arbete med konstpresentationen.

14 Arbete med konstpresentationen/Påbörja arbetet med din egen tolkning av ett 
konstverk av din konstnär. Tänk på att ett exemplar av din tolkning skall ligga i din 
Bildmapp i Drive när du avslutar arbetspasset.

15 Fortsatt arbete med ”tolkning av ett konstverk”.

16 LOV

17 LOV

18 Fortsatt arbete med ”tolkning av ett konstverk”.

19 Arbete med ”tolkning av ett konstverk”. Tänk på att ett exemplar av din tolkning skall 
ligga i din Bildmapp i Drive när du avslutar arbetspasset. (”Betygssnack” - kontrollera att 
allt finns i din Bildmapp i Drive)

20 Avsluta arbetet med ”tolkning av ett konstverk”. Förbered för redovisning nästa vecka. 
(”Betygssnack” - kontrollera att allt finns i din Bildmapp i Drive)

21 REDOVISNING i kronologisk ordning

22 Fortsatt REDOVISNING i kronologisk ordning

23 Utvärdering av terminens arbete. Skall ligga i din bildmapp i Drive.

24 Öppet

https://bildoformsidan.se/uppgifter/
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2019/01/la%CC%88randematris-konsthistoria-a%CC%8Ak-8-kopia.pdf
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2013/06/konstpresenation1.pdf
https://bildoformsidan.se/checklista-portfolio-ar-7/

