
Hållpunkter BILD Åk 9  

Ditt betyg kommer att grunda sig på hur du använder de olika teknikerna och 
materialen du väljer, 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. 


Behöver du extra tid kommer bildsalen att vara öppen några gånger (tis/tors) innan 
terminen är slut.


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


Vecka: Arbetsområde Arbetsprov Skall 
dokumenteras i:

2 ”Doodle” 
Uppvärmning på tema fest 

Doodle med akvarellfärg och svart 
tuschpenna

3-6 Reklamanalys 
https://bildoformsidan.se/
arskurs-9/reklam-med-
kritiska-glasogon/. 

Bildanalys (text eller ljudfil) Classroom

6 -19 Konsthistoria 
 https://bildoformsidan.se/
uppgifter/

Arbetsområdet innehåller flera olika 
arbetsprover. Se nedan.

7-10 Konsthistoria 
Deluppgift ”kreativa korta 
övningar” 
 https://bildoformsidan.se/
nar-du-ar-klar/

• Bilder till musik 
• Diktillustration inkl. text 
• Stilleben  
Alla övningar görs i valfri teknik.

Bildmappen i Drive

11-13 Konsthistoria 
Deluppgift 
”konstpresentation"  https://
bildoformsidan.files.wordpres
s.com/2021/03/
konstpresentation-
acc8ak-9.pdf

Presentation av en konstnär. Du 
skapar en presentation i Drive och 
formger den på ett personligt och 
intressant sätt, utifrån målgruppen. 
Övningen görs i digital teknik

Bildmappen i Drive

14-19 Konsthistoria 
Deluppgift ”tolkning av ett 
konstverk”. 
https://
bildoformsidan.files.wordpres
s.com/2019/08/
arbetsbeskrivning-
konstarbete-2015-ny-
kopia.pdf

Tolkning av ett konstverk av din 
konstnär. 
Du skapar en personlig och intressant/
kul tolkning utifrån ett av din konstnärs 
verk. Valfri teknik.

Bildmappen i Drive

https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2013/07/bedc3b6mning-vc3a4ggplansch.pdf
https://bildoformsidan.se/tekniker/
https://bildoformsidan.se/arskurs-9/reklam-med-kritiska-glasogon/
https://bildoformsidan.se/uppgifter/
https://bildoformsidan.se/nar-du-ar-klar/
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2021/03/konstpresentation-acc8ak-9.pdf
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2019/08/arbetsbeskrivning-konstarbete-2015-ny-kopia.pdf





För betyg E 
”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.”
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