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Konst har, och har alltid haft, en viktig roll i 
samhället. Den berättar om hur vi människor levde 
och tänkte förr i tiden, och den berättar hur vi lever 
och tänker idag. Konst utgör också en viktig del av 
vårt gemensamma kulturarv som förts vidare från 
generation till generation. Konst är en källa till 
inspiration för många, och får människor att tänka i 
nya banor. I detta arbetsområde skall du få bekanta 
dig med västerländsk konsthistoria, undersöka en 
specifik konstnär närmare, skapa en publikvänlig 
presentation om din konstnär, samt inte minst: 
skapa ett eget litet arbete arbete utifrån ett känt 
konstverk. I slutet på arbetsområdet redovisar du 
ditt arbete som en del av undervisningen. Du är 
expert på din konstnär och delar med dig till de 

andra, samtidigt som du får ta del av de andras arbeten.

Syfte Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala 
och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. 
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

UPPSTART: Vi går tillsammans igenom var du hittar information om uppgiften på 
Bildoformsidan och tittar på olika filmklipp och exempel. 

Eget arbete: 
• Du sätter dig in i uppgiften.  
• Du väljer konstnär/konstepok. 
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Konsthistoria
Varför skall vi arbeta med det här?

Så här kommer vi att arbeta

http://bildoformsidan.se
https://bildoformsidan.se/uppgifter/
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• Du undersöker din konstnär närmare, både via fakta och bildexempel. 
• Du formger en presentation i din bildmapp i Drive där du presenterar din konstnär 

och din egen tolkning. Denna presentation ingår som en del av undervisningen  
och skall redovisas i slutet på arbetsområdet. 

• Du skapar en egen personlig bild eller skulptur inspirerad av din konstnär. I din 
tolkning utgår från saker som berör dig och/eller som händer i samhället och 
världen. 

• Du känner till lite om hur konsten utvecklats genom tiderna, samt mycket om den 
konstnär du valt att undersöka.  

(Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka 
budskap de förmedlar.) 

• Du kan skapa en publikvänlig presentation där du har med viktig fakta om din 
konstnär, exempel på konstnärens arbeten samt din egen tolkning av ett av 
konstnärens verk. 

(Presentationer av eget bildskapande. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 
Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och 
samtala om bilders utformning och budskap.) 

• Du kan välja ut en eller flera konstbilder som du använder som inspiration till ett 
eget arbete. Det skall gå att känna igen något av den ursprungliga bilden/bilderna 
i ditt eget arbete.  

(Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. 
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser.) 

• Du kan skapa en egen personlig bild eller skulptur där du visar att du kan 
använda tekniker, verktyg och material för att uppnå ett visst syfte. 

(Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan 
användas för bestämda syften. 

Du dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive och lämnar in ditt fysiska  
arbetsprov med namn på när arbetsområdet är slut. Ditt bildspel skall ligga i din 
Bildmapp i Drive under arbetes gång. 

DITT ARBETSPROV:
I bilden/skulpturen/modellen använder du ett… så att budskapet framgår,

och bilden/arbetet är
enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.
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Det här ska du lära dig

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 

https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2013/06/konstpresenation1.pdf
http://bildoformsidan.se
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I arbetet har du använt (olika) tekniker, verktyg och material på ett… för att skapa 
olika uttryck.

Formen, färgerna och bildkompositionen fungerar … i ditt arbete.

I arbetet ser man att du… genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

PRESENTATION - din konstpresentation:
Du kan presentera din bild (i detta fall ditt bildspel) med … anpassning till syfte och 
sammanhang.

i huvudsak fungerande sätt relativt välfungerande och varierat 
sätt

välfungerande, varierat och idérikt 
sätt

i huvudsak relativt väl väl

bidrar till att utveckla idéer utvecklar delvis egna idéer utvecklar egna

viss relativt god god
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