
Terminsplan år 08 (åk 7)


Under terminen kommer vi att arbeta med följande 
övingar:  
• Lekton 1: Uppstart med uppvärmning i form av Doodles på tema fest och tillverkning 

av bakverk (skådebröd) till vårt gemensamma festbord. Dokumentation i Drive


• Lektion 2: Genomgång av ”Här är jag - på sex rutor.” Blyerts och svart tuschpenna på 
80 g. skisspapper A3. Färglägg med färgpenna när du är färdig.


• Lektion 3: Fortsatt arbete med "Här är jag”. Extrauppgift: Öva på att rita av bilder utan 
att kalkera. Välj ur seriealbumen som finns i salen. Avslut och dokumentation i Drive.


• Lektion 4: Genomgång av ”Mapp på tema Street-art”. Uppstart och skissarbete 
(idéskisser i litet format, med färg)


• Lektion 5: Fortsatt arbete med mappen. Ritning på i 80 g. skisspapper A3 
(proportionerna skall stämma)


• Lektion 6: Fortsatt arbete med mappen. Måleri på originalpapper. 140 g. ritpapper A3


• Lektion 7: Måleri på mapp samt tillverkning och montering av själva mappen. Avslut och 
dokumentation i Drive.


• Lektion 8: Genomgång av ”Bildanalys - på tema Street-art”. Vi tittar närmare på olika 
bildkategorier och du övar på att sortera bilder tillsammans med bänkkamraten.  
Dokumentation i Drive. Därefter diskussion i grupper om fyra utifrån olika exempel på 
Street art. 


• Lektion 9: Fortsatt arbete med bildanalys. Öva på att beskriva (dokumentera era arbeten 
i Drive.) samt påbörja din egen analys. 


• Lektion 10: Avsluta analysen. Tid att göra färdigt gamla arbeten. Respektera att det skall 
vara tyst i salen så att de som skriver kan fokusera. 


• Lektion 11: Uppstart ”Djur i ram”. Idéskiss och praktiskt arbete med materialet.


• Lektion 12: Fortsatt arbete med ”Djur i ram”. Avslut och dokumentation i Drive. 


• Lektion 13: Uppstart ”Rum - Arkitektur och design”. Skapa din presentation i Drive.


• Lektion 14: Fortsatt arbete med ”Rum”. Följ arbetsgången för presentationen.


• Lektion 15: Fortsatt arbete med ”Rum”


• Lektion 16: Fortsatt arbete med ”Rum”


• Lektion 17: Avsluta arbete med ”Rum” Dokumentera din planritning och interiörbild i 
Drive. 


• Lektion 18: Öppet
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Terminsplan år 08 (åk 7)


Alla övningar finns beskrivna på Bildoformsidan.  Terminsplanen kan komma att 
ändras beroende på yttre faktorer. Detta meddelas i så fall i Classroom. 

Johanna Bristulf Östratornskolan Bild

Bedömning och betyg 
I bildämnet lär du dig genom att arbeta praktiskt på lektionerna. Det är därför viktigt att du använder 
lektionstiden fullt ut - undantag rasten då du rör på dig. Undvik att prata bort tiden. Pratar du mycket 
kommer detta att synas i dina resultat. Dessutom riskerar du att störa andra. Arbetsron är viktig och 
avgörande för hur det går i skolan. 


Du dokumenterar det du gör i din digitala bildmapp i Drive, så att både du och jag kan följa processen. 
Det är alltså inte bara ditt slutarbete som blir bedömt, utan även vägen dit. Tänk på att du lär av dina 
misstag, så släng aldrig arbeten du inte är nöjd med. Dessa är en viktig del i läroprocessen. Du har inte 
bild för att du redan kan ämnet, utan för att lära dig nya saker. Höj själv svårighetsgraden om du tycker 
något är för lätt.


Det som blir bedömt och som ingår i terminsbetyget är hur du arbetar med teknikerna (där ingår 
bildspråk, färg, form och komposition), hur noggrann du är (teknik/genomarbetat), hur långt du hunnit på 
de olika övningarna (genomarbetat). Hur du presenterar idé och process utifrån syftet med övningen, 
samt hur du resonerar kring bilder av olika slag. Lycka till med dina arbeten!


 

https://bildoformsidan.se/arskurs-7/
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