
Skapa en Presentation (i Google) i din bildmapp i Drive. 
Presentationen döper du till ”Ett rum blir till”. Lägg in 10 bilder 
som du döper enligt följande rubriker:

Bild 1: Här skriver du: ”Ett rum blir till, Arkitektur- och 
designtema åk 9”

Bild 2: INSPIRATION. Här lägger du in t.ex. bilder, foton och 
illustrationer som inspirerat dig. 

Bild 3: MIN IDÉ: Här skriver du ner hur du tänkt och vilken idé du 
har. Detta kan vara som en berättelse eller bara som korta 
meningar.

Bild 4: SKISSER: Här lägger du in foton av dina skisser.

Bild 5 - 9: PROCESSEN: Här lägger du in två foton per bild som du 
tar under arbetets gång. Du skall ta ett foto i slutet på valfri lektion 
en gång i veckan. Döp bilden till veckornas namn.

Bild 10 SLUTRESULTATET: Här lägger du ett eller flera foton på 
ditt färdiga arbete. Presentera på ett snyggt sätt!
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Syftet med bildspelet är att du presentera ditt arbete och visa din 
idé, process och slutresultat i ett och samma dokument. Detta 
dokument kommer att vara en del av bedömningen i ämnet. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial (bild 1-4). Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ 
som leder framåt (bild 5-9). Dessutom kan eleven presentera sina bilder med 
viss anpassning till syfte och sammanhang. (bild 1-10) 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del 
för C är uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial (bild 1-4). Under 
arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter 
någon bearbetning leder framåt (bild 5-9). Dessutom kan eleven presentera 
sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang(bild 1-10). 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del 
för A är uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta 
andra uppslag och inspirationsmaterial (bild 1-4). Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt (bild 5-9). 
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och 
sammanhang (bild 1-10).  

Ur Lgr 11 Kunskapskrav Bild 
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Lycka till och glöm inte att ha kul!


