
Planering åk 9 2020

Vi har bild en gång i veckan och lektionerna är 110 min långa. Vi har bestämda platser 
och tar en kort gemensam bensträckare under lektionen. Planen är preliminär och kan 
ändra under terminens gång. Om du inte blir färdig med en uppgift inom utsatt tid, är du 
ändå med på genomgång av nästa uppgift. Du börjar då med nästa uppgift när du är 
färdig med den första. Obs. Planeringen är preliminär och kan ändras.


Vecka Planering: Begrepp, tekniker, 
material, verktyg

35 Välkomna! 
Vi går igenom terminsplaneringen och lägger in åttans arbete i en egen 
mapp i Bildmappen i Drive (döp till ”arbeten åk 8”). Utvärdera förra 
läsåret i Classroom och ägna sedan resten av tiden åt att skapa läckra 
pärlplattor med olika mönster. Du övar finmotorik samtidigt som du får 
jobba kreativt. 


UTVÄRDERING AV FÖRRA LÄSÅRET  
Syfte: du skall förstå sambandet mellan din insats, kvaliteten på ditt 
arbete och resultatet. 
Svara på frågorna i Classroom och sätt upp mål för terminen. Skapa en 
mapp i Drive som du döper till ”Arbeten åk 8” där du lägger dina arbeten 
från förra läsåret. Tag ett foto av din pärlplatta när den är färdig, och döp 
till ”mönster”. Detta arbete är ditt första arbetsprov för läsåret.


PÄRLPLATTEMÖNSTER 
Använd minst fem olika färger och skapa ett symmetriskt mönster. När 
du är färdig stryker vi pärlplattan och täcker ena ytan med Marvin 
medium för hållbarhetens skull. Målet är att vi skall skapa en stor 
gemensam tavla till t.ex hemklassrummet eller matsalen.

Utvärderingen görs i 
Classroom.


Dokumentera i din 
bildmapp iDrive


• Finmotorik

• Mönster

• Symmetri

• Färglära

• Design


36 REKLAMANALYS
Syfte: du skall förstå skillnaden mellan att beskriva en bild och tolka 
en bild. Du skall kunna kritiskt granska massmediabilder utifrån de 
frågeställningar som berörs i arbetsområdet (t.ex. identitet, 
sexualitet och maktrelationer)

Vi tittar tillsammans på olika bild -och filmexempel, och går igenom ord 
och begrepp för att läsa, samtala och skriva om bilder. Vi för diskussion i 
helklass, smågrupper och parvis - samt avslutar med en individuell 
analysdel som blir bedömd.

• Bildanalys

• Bildkategori

• Reklam

• Beskriva - neutralt

• Tolka - subjektivt

• Identitet

• Självkänsla

• Kritiskt tänkande

• Kommunikation

• Sätta ord på 

tankar

37 Diskussioner i grupper och därefter individuell reklamanalys utifrån 
specifika frågor. Välj en av reklambilderna som finns i bildsalen och utgå 
från denna när du analyserar. Vi använder endast lektionstid till att skriva.  
Du som har rätt att göra det muntligt förbereder din analys på lektionstid 
och spelar in svaren på en ljudfil/filmfil på lämplig plats vid annat tillfälle.

• Målgrupp

• Budskap

• Assocoiera 

• Schablonbild

• Fördomar

• Stereotyper


38 Fortsatt arbete med den individuella analysen. 


Inlämning i Classroom slutet på lektionen. Kontrollera din text innan du 
lämnar in så att du undviker upprepningar och onödiga slarvfel.

Inlämning i 
Classroom.
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39 KONSTHISTORIA  

Kreativa kortövningar, grafisk formgivning samt fri tolkning av ett 
känt konstverk. 

Syfte: Du skall skapa egna bilder som berättar något om dina 
erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du skall bli bekant med 
västerländsk konsthistoria och fördjupa ditt kunnande om en 
konstnär/konstepok/ism. Du skall visa att du kan kombinera bild 
(form/färg/bildkomposition) och text i en grafisk produktion 
(bildspel) riktad till en målgrupp. Du skall kunna presentera ditt 
arbete på ett publikvänligt sätt. 

Vi börjar med att gå igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar på 
olika filmklipp och bildexempel kopplat till området. Vi går igenom vad 
som gäller för Konstpresentationen. Om ca. två 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.

• Kreativt skapande

• Illustration

• Stileben

• Konsthistoria

• Epoker

• Konstismer

• Modernism

• Parafras

• Grafisk 

formgivning

• Målgrupp

• Presentation

• Mottagare

• Publikvänlig


40 KREATIVA KORTÖVNINGAR 
Under tre pass jobbar vi med korta övningar för att släppa loss 
kreativiteten och öva seendet.

1: Måla till musik.

2: Pop-up-bild


Dokumentera dina arbete i din bildmapp i Drive i slutet på lektionen. Döp 
till veckonummer.

• Kreativt skapande

• Täckfärg

• Akvarellfärg

• Papper,

• sax 

• lim

41 Fortsätt med din pop-up-bild om du inte blev klar.


2:  Illustrera en dikt.


Dokumentera dina arbete i din bildmapp i Drive i slutet på lektionen. Döp 
till veckonummer.

• Illustration

• Täckfärg

• Akvarellfärg

• Tuschpenna

• Pastellkriotor 

• Blyerts

42 3: Teckna stileben. 


Dokumentera dina arbete i din bildmapp i Drive i slutet på lektionen. Döp 
till veckonummer.


Val av konstnär/epok. Vill flera arbeta med samma konstnär/epok så 
avgör lotten. Skriv upp vem du är intresserad av på listan i klassrummet. 
Skriv gärna två olika alternativ.

• Stileben

• Blyertsteckning

• Volym

• Skugga

• Färgpennor

• Akvarellfärg


Val av konstnär/
epok/konst-ism

43 Arbete med bildspel om en konstnär/konstepok/konst-ism Faktan samlar du i 
ett dokument i 
Drive. Döp till ”fakta 
om min konstnär”.

Tag bara med det 
viktigaste i din 
presentation.

44 LOV
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45 Arbete med bildspel om en konstnär/konstepok/konst-ism • Grafisk 

formgivning

• Stilriktning

• Intresseväckande 

• Publikvänlig

46 Arbete med bildspel om en konstnär/konstepok/konst-ism • Grafisk 
formgivning


• Stilriktning

• Intresseväckande 

• Publikvänlig

47 Egen tolkning i valfri teknik Parafras

• Blyerts

• Täckfärg

• Akryl

• Akvarell

• Färgpennor

• Pro-marker

• Oljepastell

• Vaxkrita

• Linoleumtryck

• Klippteknik

• Kollage

48 Egen tolkning i valfri teknik

49 Egen tolkning i valfri teknik

Inlämning för bedömning 

50 Redovisning av era bildspel i kronologisk ordning. Bildspelet skall kunna 
visas utan tal. Texten i bildspelet skall vara kortfattad men ändå begriplig 
och ta med det viktigaste. Vi håller redovisningarna korta så att alla 
hinner redovisa sitt arbete. 

Presentation

Publik


51 Fortsatta redovisning av era bildspel.


Era arbeten kan komma att ställas ut för en publik.

Tänk på att vi inte 
kommer att hinna 
ha betygssamtal 
och att det är 
slutbetyg. Var tydlig 
med vilket betyg du 
strävar efter och 
håll koll på vad som 
krävs.
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