
2019/20 Planering åk 9

Bild åk 9 HT 

Lektion 55 min/veckan hela läsåret.

Vecka Planering:

34 Johanna hälsar välkommen!  Uppvärmningsövning efter sommarlovet: Rita en ”Doodle”. Du 
övar bildspråk och fokus.

35 Denna vecka kommer vi att sortera mapparna, gå igenom terminsplaneringen, samt starta upp 
första uppgiften för terminen: 
REKLAMANALYS - utifrån kön, makt och sexualitet. Vi tittar tillsammans på olika 
bildexempel och går igenom ord och begrepp för att läsa, samtala och skriva om bilder.

36 Vi fortsätter titta på - och diskutera - olika bildexempel tillsammans.

37 Vi tittar vidare på bildexempel och filmklipp som visar hur reklambilder manipuleras och 
påverkar oss. 

38 Diskussion i grupp utifrån reklambilder.

39 Individuell reklamanalys utifrån specifika frågor. Välj en av reklambilderna som finns i 
bildsalen. Använd lektionstid till att skriva. Har du rätt att göra det muntligt förbereder du din 
analys och spelar in svaren i en ljudfil/filmfil. 

40 Fortsatt bildanalys

41 Avsluta bildanalysen. Kontrollera det du skrivit innan du lämnar in i Classroom. 

42 Uppstart KONSTHISTORIA med egen tolkning av ett konstverk 
Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar på olika filmklipp kopplat till området. 

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

43 Vi fortsätter titta på bildexempel och går igenom vad som gäller för Konstpresentationen.

Om fyra veckor skall alla välja konstnär/epok, så fram tills dess kan man fundera. Obs: alla bör 
välja olika konstnärer/epoker, så att vi inte redovisar samma konstnär två gånger. Skriv upp 
vem du är intresserad av på listan i klassrummet.

44 HÖSTLOV

45 KREATIVA KORTÖVNINGAR 
Under tre lektionspass jobbar vi med korta övningar för att släppa loss kreativiteten.

1: Måla till musik.

46 2: Illustrera en dikt.

47 3: Teckna stileben.

48 Val av konstnär/epok. Vill flera arbeta med samma konstnär/epok så avgör lotten.

49 Arbete med Konstpresentationen

50 Arbete med Konstpresentationen 

51 Öppet

JULLOV

2 Arbete med Konstpresentationen

3 Arbete med Konstpresentationen

4 Arbete med Konstpresentationen/egen tolkning
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5 Arbete med egen tolkning

6 Arbete med egen tolkning

7 Arbete med egen tolkning

8 FEBRUARILOV

9 Arbete med egen tolkning

10 Arbete med egen tolkning

11 Arbete  med egen tolkning  - inlämning i Classroom

12 Redovisningar

13 Redovisningar

14 Redovisningar

15 PÅSKLOV

16 Examensarbete - eget fördjupningsarbete i bild

17 Eget arbete

18 Eget arbete

19 Eget arbete

20 Eget arbete

21 Eget arbete - redovisning/utställning

22 Öppet

23 Öppet

24 Avslut
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