
Bilduppgift åk 8 Syfte och centralt innehåll inom parantes.

I denna uppgift skall du få prova att skapa 
bilder med digital teknik, samtidigt som du 
undersöker världen ur ett surrealistiskt 
perspektiv. Surrealisterna var experter på 
att kombinera till synes vardagliga ting så 
att de tillsammans bildade en helt ny 
betydelse. I dagens mediala värld är vi 
omgivna av foton och bilder, och i denna 
övning skall du låna andras bilder och göra 
om dem till en egen bild. Till din hjälp har 
du digitala program som t.ex Pixlr Editor, 
som du samtidigt lär dig grunderna i. 

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 uppgiften och tittar på inspirationsbilder och 
instruktionsfilmer, s.k tutorials. Därefter undersöker du ensam, eller tillsammans 
med en klasskompis, hur programmet fungerar. Testa de olika funktionerna och 
prova dig fram tills du förstått grunderna. Viktigt är att du förstå hur man jobbar med 
lager innan du sätter igång med din egen bild. 

EGEN BILD: Välj ut ett foto som du hämtar på nätet, eller tar själv. Bestäm vilken 
stämning du vill ha i din bild och leta sedan upp detaljer och bilddelar som passar 
din idé. Använd filter och andra effekter om det passar den stämning och  det 
uttryck du är ute efter. När du är färdig med din bild sparar du en kopia i din 
bildmapp i Drive. Döp din bild till en passande titel. 
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• Du kan skapa ett fotomontage utifrån egna eller andras foton, där du ändrat den 
ursprungliga betydelsen i bilden. 

(Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. 
Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.) 

• Din bild har en speciell stämning och väcker nyfikenhet genom att kombinera 
vardagliga föremål på nya sätt. 

(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 vet vad som menas med surrealism och kan namnet på några konstnärer som 
arbetar surrealistiskt.  

(Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i 
Sverige, Europa och övriga världen.) 
 

Du dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive och lämnar in ditt 
arbetsprov med namn på när arbetsområdet är slut. 

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

och bilden/arbetet är

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.

IDÉ, PROCESS OCH PRESENTATION:
I arbetet ser man att du… genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen och i ditt arbetet ser man att du

enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.

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

bidrar till att välja olika 
handlingsalternativ som leder 
arbetet framåt.

väljer olika handlingsalternativ 
och bearbetar arbetet under 
arbetets gång så att resultatet 
leder arbetet framåt.

väljer handlingsalternativ som 
leder arbetet framåt.
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Du kan presentera din bild med … anpassning till syfte och sammanhang.
viss relativt god god
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