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Konst har, och har alltid haft, en viktig roll i 
västerländsk tradition och samhälle. Den 
berättar om hur vi människor levde och tänkte 
förr i tiden, och den berättar om hur vi lever och 
tänker idag. Konst utgör en viktig del av vårt 
gemensamma kulturarv, och förs 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 
genom att undersöka en specifik konstnär/
konstriktning närmare. Denna konstnär/

konstriktning presenterar du genom att göra ett kapitel om din konstnär 
till vår gemensamma konstbok. Du skall också prova på att skapa ett 
eget litet konstverk i valfri teknik, inspirerat av din konstnär/konstriktning.

(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att: utveckla förmåga att 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, utveckla förmåga att skapa bilder med olika 
tekniker, verktyg och material, utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera 
tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, samt att utveckla förmåga att analysera samtida 
och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.)


UPPSTART: Vi går tillsammans igenom planeringen och var du hittar information 
om uppgiften på Bildoformsidan, samt tittar på olika filmklipp och exempel. Du 
skapar dig en uppfattning om vad arbetsområdet går ut på, och börjar fundera på 
vilken konstnär du vill jobba med. Alla skall jobba med olika konstnärer, så det är 
bra att ha några som man tycker verkar intressanta att välja mellan. Lotten avgör. 
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Konsthistoria   

Varför skall vi arbeta med det här?  
(Syfte inom parantes, Lgr 22)

Så här kommer vi att arbeta

https://bildoformsidan.se/uppgifter/
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Vi gör tre korta kreativa övningar där du får prova att arbeta konstnärligt; vi skapar 
bilder till musik, illustrerar en dikt, samt ritar av ett stilleben. Dessa övningar tar ca 
tre lektionstillfällen - därefter är det dags att fördjupa sig.


Eget arbete: Du väljer konstnär/konstriktning, som du undersöker och presenterar 
på ett intressant och publikvänligt sätt i form av ett kapitel till en bok. Detta kapitel 
gör du i en presentation som du skapar i din bildmapp i Drive. Du väljer också ut 
ett konstverk som du vill göra en tolkning av. Denna tolkning gör du i valfri teknik - 
gärna så personlig som möjligt. Låt ditt eget konstverk säga något om dig eller 
tiden vi lever i. 


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


(Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna 
och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.)

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


(Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande. Former, färger och bildkompositioner samt 
deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.


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


(Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för 
eleverna.)


• 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. Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa 
verktyg och material kan användas för bestämda syften. Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och 
företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders 
innehåll, uttryck och funktioner.)
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Det här skall du lära dig 
(Centralt innehåll inom parantes, Lgr 22)
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D = Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.
B = Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.
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Så här kommer dina kunskaper att bedömas (betygskriterier)

Arbetsprovet E C A

Hur lång du 
hunnit utifrån 
syftet med 
övningen.

Budskapet skall 
framgå

Du framställer olika 
typer av bilder med 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte 
och sammanhang så 
att budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med väl 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.

Hur du arbetat 
med den teknik 
och de

verktyg och 
material som 
gäller, för att 
skapa uttryck

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, 
verktyg och material 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt och 
prövar då hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck

I bildarbetet använder du 
olika tekniker, verktyg 
och material på ett 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
då hur dessa kan 
kombineras för att skapa 
olika uttryck.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
systematiskt hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck.

Hur du utvecklar 
dina IDÉER 
utifrån 

olika inspirations-
källor och 
uppslag.

Du utvecklar i viss 
utsträckning idéer med 
utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Du utvecklar i relativt 
stor utsträckning idéer 
med utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Du utvecklar i stor 
utsträckning idéer med 
utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Hur du väljer 
tillvägagångssätt 
och motiverar 
dina val utifrån 
syftet med 
arbetet.


Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
i huvudsak 
fungerande 
tillvägagångssätt och 
ger enkla motiveringar 
till dina val. 

Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
fungerande 
tillvägagångssätt och ger 
utvecklade motiveringar 
till dina val

Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
väl fungerande 
tillvägagångssätt och 
ger välutvecklade 
motiveringar till dina 
val. 

Hur du driver  
arbetet framåt i 
klassrummet och 
hur säker du är 
på tekniker/
material.

Under 
arbetsprocessen 
bidrar du till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
efter någon 
bearbetning leder 
framåt.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
leder framåt.
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Hur du beskriver 
och tolka det du 
ser.

Du för enkla 
resonemang om 
innehåll, uttryck och 
funktioner i egna och 
andras bilder.

Du för utvecklade 
resonemang om innehåll, 
uttryck och funktioner i 
egna och andras bilder.

Du för välutvecklade 
resonemang om 
innehåll, uttryck och 
funktioner i egna och 
andras bilder.


