
TERMINSPLANERING Bild VT 2018 9A 

Terminsplaneringen är preliminär och kan ändras. För exakt info se Veckoplan i Infomentor.

VECKA TISDAG (08:10 - 09:20) FREDAG (14:20 - 15:10)

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

REKLAMANALYS utifrån ett köns- och 
maktperspektiv. Gemensam uppstart med 
bildexempel och diskussion i helkass.

3 Filmklipp och artiklar på temat. Diskussion i 
smågrupper utifrån bildexempel.

Enskild bildanalysövning - beskriv och tolka 
en reklambild utifrån ett köns- och 
maktperspektiv. Skriv direkt i ett dokument i din 
bildmapp i Drive. Döp till ”Reklamanalys”. 
Använd Oribi Writer om du behöver.

4 Fortsatt arbete med bildanalysen. Avsluta analysen och kontrollera det du skrivit.

5 ARKITEKTUR OCH DESIGN - 
Gemensam uppstart med bildexempel och 
inspirationsmaterial.

Rum i en-punkstperspektiv 
Teknikövning där du lär dig rita ett rum i en-
punktsperspektiv. Syfte: lär dig principen och 
rita utifrån specifika mått där proportionerna 
skall stämma.

6 Fortsatt perspektivritning. Avsluta ditt en-punkstperspektiv och 
dokumentera i din bildmapp Drive

7 Påbörja ditt BILDSPEL ”Ett rum blir till” i 
Google presentation. Här skall hela processen 
från skiss till färdigt rum redovisas.

Efterforskning och Idéskiss till din modell. 
Skapa ett ”Inspirations board”

8 SPORTLOV SPORTLOV

9 Efterforskning och Idéskiss till din modell. 
Skapa ett ”Inspirations board”

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

10 GEMENSAM genomgång av 
byggbeskrivning och regler i salen. Fortsatt 
arbete med skisser/ritningar till bygget.

Skissa och börja bygg. Glöm inte att märka 
dina delar.

11 NP Sv Börja bygg. Glöm inte att märka dina delar.

12 Bygg Bygg

13 PÅSKLOV PÅSKLOV

14 Bygg Bygg

15 Bygg Bygg

16 Bygg NP So

17 NP En Bygg

18 Bygg (Betygssnack) Bygg (Betygssnack)

19 Bygg Bygg

20 STUDIEDAG Bygg

21 Studieresa Tyskland Bygg

22 Operation dagsverke Bygget avslutas

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

24 TÅRTA och BAL SOMMARLOV!


