
Hållpunkter BILD 

Vecka: Arbetsområde Arbetsprov Skall 
dokumenteras i:

2 Uppvärmning 
”Doodle” på tema fest och 
nyår

”Doodle” med tuschpenna och 
akvarellfärg.

Bildmappen i Drive

3-10 ”Gör din röst hörd - för 
en bättre värld” 
Affisch 
https://bildoformsidan.se/gor-
din-rost-hord/


Arbetsområdet innehåller flera 
arbetsprover. Se nedan 

3-7 Affisch  
Deluppgift: ”Loggbok” 
https://
bildoformsidan.files.wordpres
s.com/2021/09/loggbok-.pdf

Loggbok Du skapar en presentation i 
Drive där du redovisar de delar som skall 
finnas med.

Bildmappen i Drive 

Affisch  
Deluppgift: teknikövning 
akryl

Blomma med olika nyanser och detaljer Bildmappen i Drive

7-10 Affisch  
Deluppgift: Affisch  
 

Affisch  
A2-papper i akrylteknik.

Bildmappen i Drive

10 -17 Kroppen  
Tema kultur, djur och natur 
https://bildoformsidan.se/
arskurs-8/bodies-kroppens-
proportioner-och-
skulpturbygge/

Arbetsområdet innehåller flera 
arbetsprover. Se nedan. 

Bildmappen i Drive

Kroppen  
Deluppgift: ”Loggbok” 
https://
bildoformsidan.files.wordpres
s.com/2021/10/loggbok-
skulptur.pdf

Loggbok Du skapar en presentation och 
redovisar de delar som skall finnas med. 

10-17 Kroppen  
Deluppgift: Skulptur 
https://
bildoformsidan.files.wordpres
s.com/2020/11/
arbetsgacc8ang-bodies-1.pdf


Skulptur  
3-dimensionell skulptur i enkla material, 
med inspiration från kultur, djur eller 
natur.

Bildmappen i Drive 

18-19 Surrealism  
När dröm möter verklighet 
https://bildoformsidan.se/
surrealism-nar-drom-moter-
verklighet/

Digital bild  
Redovisa även bildkällor på eget 
dokument 

Bildmappen i Drive

https://bildoformsidan.se/gor-din-rost-hord/
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2021/09/loggbok-.pdf
https://bildoformsidan.se/arskurs-8/bodies-kroppens-proportioner-och-skulpturbygge/
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2021/10/loggbok-skulptur.pdf
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2020/11/arbetsgacc8ang-bodies-1.pdf
https://bildoformsidan.se/surrealism-nar-drom-moter-verklighet/


Ditt betyg kommer att grunda sig på hur du använder de olika teknikerna och 
materialen vi arbetar med, hur genomarbetade dina arbetsprov är, samt hur du 
driver arbetet framåt på lektionerna. Betyget kommer också att grunda sig hur du 
arbetat med dina idéer samt hur du presenterar dina arbeten. 


Obs. Om du behöver arbeta hemma skall intyg (från förälder) att det är du som 
gjort arbetet skickas med.


Vi har genomgång på nya arbetsområdet även om du inte är färdig. Du fortsätter 
med et arbete du håller på med tills du är färdig. Lägg in aktuellt foto innan betyget 
skall sättas i slutet på terminen.


Återkoppling sker muntligt vid ett s.k betygssamtal. Ev skriftligt i måna av tid. 

För att bli godkänd på E-nivå:
”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk 
och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i 
huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att 
skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och 
bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
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. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också 
ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband 
mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för 
då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna 
erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver 
eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt 
med viss användning av ämnesspecifika begrepp.”
Lgr11

https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2013/07/bedc3b6mning-vc3a4ggplansch.pdf
https://bildoformsidan.se/tekniker/

