
Hållpunkter BILD Åk 7  

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. 


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

3-4 Här är jag - på sex 
rutor 
https://bildoformsidan.se/
arskurs-7/har-ar-jag-pa-sex-
rutor/


A3-papper där du använt blyerts/svart 
tuschpenna/färgpennor

Bildmappen i Drive

4-9 MAPP på tema street-
art 
https://bildoformsidan.se/
arskurs-7/mapptillverkning-
pa-tema-streetart/


A3-papper 140g där du formgett och 
målat hela ytan med temperafärg 
(täckfärg)

Bildmappen i Drive

10-11 BILDANALYS - på tema 
street-art 
https://bildoformsidan.se/
bildanalys-street-art/ 
 

• Foto (av ert arbete) i Drive där ni 
redovisar rubriker och exempel på 
de fyra bildkategorierna. 
(Grupparbete) 

• Egen bildanalys av bild av Banksy

Bildmappen i Drive

Classroom

11-13 DJUR I RAM 
https://bildoformsidan.se/
djur-i-ram/


Tavla med 3d-effekt i A5 format. 
(Återvunnet material och akrylfärg)

Bildmappen i Drive

14-19 RUM - arkitektur och 
design 
https://bildoformsidan.se/
rum-i-enpunktsperspektiv/


Presentation i Drive där du redovisar 
idé, inspirationsbilder, planritning samt 
interiörbild av ditt rum. 

Bildmappen i Drive

https://bildoformsidan.se/arskurs-7/har-ar-jag-pa-sex-rutor/
https://bildoformsidan.se/arskurs-7/mapptillverkning-pa-tema-streetart/
https://bildoformsidan.se/bildanalys-street-art/
https://bildoformsidan.se/djur-i-ram/
https://bildoformsidan.se/rum-i-enpunktsperspektiv/
https://bildoformsidan.files.wordpress.com/2013/07/bedc3b6mning-vc3a4ggplansch.pdf
https://bildoformsidan.se/tekniker/


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.”


