
Bilduppgift åk 7 Här är jag - på sex rutor

Med hjälp av sex tomma rutor på ett 
papper, med penna och ditt bildspråk 
skall du presentera dig själv för mig. Du 
skall också öva på att fokusera på 
arbetet - utan fokus har du svårt att 
hinna med denna uppgift - för den skall 
göras på kort tid. 


Syfte: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder 
hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 

UPPSTART: Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan. Vi tittar på exempel på vad 
ett bildspråk är och vad som skiljer ett enkelt bildspråk från ett utvecklat bildspråk. 
Vi tar också upp vad upphovsrätt är.


Eget arbete: 
• Du presenterar dig med hjälp av bilder på ett A3 papper. Fyll i med svart 

tuschpenna och färglägg om du hinner.  

• Du gör en egen bedömning av ditt arbetsprov utifrån kunskapskraven som gäller 
för uppgiften, och dokumenterar ditt arbete i din bildmapp i Drive. 

• Du kan berätta olika saker om dig själv genom bilder.  
(Framställning av berättande och informativa bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.) 
• Du förstår sambandet mellan din arbetsinsats och hur ditt arbetsprov ser ut. 

• Du förstår skillnaden mellan ett enkelt och ett utvecklat bildspråk, samt att man 
kan öva upp sitt bildspråk.  

(Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete.) 
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• Du vet vad upphovsrätt är.  
(Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och 
integritet i medier och övriga sammanhang.) 

Du kommer att få göra en egen bedömning av ditt arbete utifrån kunskapskraven 
som gäller bildspråk, hur genomarbetad ditt arbete är, samt hur personliga bilder du 
gjort. Denna bedömning skall du göra i ett dokument din digitala bildmapp i Drive. 
Där skall även ett foto av ditt arbete finnas. 

Du dokumenterar ditt arbete i din digitala bildmapp och lämnar in ditt arbetsprov 
(även om du inte är klar) med namn på när arbetsområdet är slut. 

DITT ARBETSPROV - din presentation i A3-format.
I bilderna använder du ett… så att budskapet framgår,

och bilden/arbetet är

IDÉ  - hur mycket har du hittat på själv och hur mycket har du tagit från t.ex nätet?
I arbetet ser man att du… genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Bilder som kan publiceras utan tillstånd på nätet
• egna bilder
• Creative Commons-licensierade bilder
• gamla bilder där skyddstiden har gått ut.
• bilder där det står tydligt uttryckt att bilderna får spridas fritt, även på nätet. 

Det finns till exempel arkiv med fria bilder.

För gamla bilder har skyddstiden har gått ut då det har gått 70 år sedan 
upphovspersonen dog. Som exempel kan nämnas gamla vykort eller bilder i böcker 
och tidningar. Gäller det fotografiska bilder måste det ha gått 50 år sedan fotot togs. 
För foton tagna före 1996 gäller skyddstider på 25 respektive 50 år. På foton tagna 
efter 1996 gäller 50 och 70 år.
I övrigt kan det variera huruvida bilden är tillåten att använda eller inte. Ett tips är att 
se om innehavaren till webbplatsen har en sida som förklarar hur bilderna får 
användas. Det kan till exempel handla om företag, bokförlag eller myndigheter. Om 
det inte står någonstans kan du mejla och fråga.”  
Källa: Skolverket
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Så här kommer dina kunskaper att bedömas 
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