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Vecka Tisdag Onsdag

34 Blomsterängen - uppvärmning 
Vi skapar en gemensam äng med blomster och 
insekter - workshop

Terminsplan och betyg 
Kontrollera din bildmapp i Drive. Skriv utvärdering 
(åk 8) om du inte redan gjort det. Sätt upp dina 
mål för terminen.

35 REKLAMAMLYS - gemensam uppstart med 
bildexempel och diskussion

Filmklipp på temat. Diskussion i grupper 
utifrån bildexempel. Artiklar

36 Enskild analysövning - beskriv och tolka 
utifrån specifika frågor. Skriv, eller prata om du 
har dyslexi, direkt i ett dokument i din 
bildmapp i Drive. Döp till ”Reklamanalys”

Fortsatt arbete med bildanalysen

37 Avsluta analysen - om vi hinner tittar vi på 
reklamfilm.

ARKITEKTUR OCH DESIGN - 
Gemensam uppstart - idé och exempel.

38 En-punkstperspektiv 
Gemensam uppstart och därefter enskilt 
arbete med att rita ett rum i en-
punktsperspektiv. (Inte det du själv skall bygga 
dock.)

Fortsatt perspektivritning av ett rum.

39 Perspektivritning av ett rum - avslut.

Tag foto och lägg i Drive

Påbörja ”Ett rum blir till” där hela 
processen från skiss till färdigt rum skall 
redovisas. (Keynote eller Presentation)

40 Efterforskning och Idéskiss Efterforskning och Idéskiss. Dokumentera 
dina idéer i ”Ett rum blir till”.

41 Gemensam genomgång av 
BYGGBESKRIVNING och regler i salen. 
Fortsatt arbete med skisser/ritningar till 
bygget.

Fortsatt arbete med att skissa och planera. 
Dokumentera dina skisser i ”Ett rum blir till”.

42 (Prao killar) Skissa och börja bygg. Glöm inte 
att märka dina delar.

Bygg

43 (Prao tjejer) Skissa och börja bygg. Glöm inte 
att märka dina delar.

Bygg

44 LOV LOV

45 Bygg (Glöm inte dokumentera) Bygg

46 Bygg Bygg

47 Bygg (Glöm inte dokumentera) Bygg

48 Bygg Bygg

49 Bygg Bygg - Avsluta

50 Redovisa ditt arbete  i ”Ett rum blir till”. Redovisa ditt arbete i ”Ett rum blir till”.

51 Städ Avslutning

Om lektionstid försvinner p.g.a sjukdom, ledighet eller andra aktiviteter på skolan som inte 
finns i kalendern får du ta igen det på egen hand. Det kan du göra på t.ex ”Elevens val”, som 
läxa eller när bildsalen har öppet för eget arbete efter skoltid.


