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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. 

(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, utveckla förmåga att analysera samtida och 
historiska bilders innehåll, uttryck 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: Bestäm vilken stämning du vill ha i din bild. Välj ut foton som du 
hämtar på nätet, eller ta egna bilder. Spara alla foton du använder i ett dokument i 
din bildmapp i Drive - detta blir din ”bildkälla”. Döp dokumentet till ”Originalbilder”. 
Använd gärna filter eller andra effekter som passar den stämning och det uttryck 
du är ute efter. Tänk på att undvika ”pixlade” bilder ( bilder med för låg 
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upplösning). När du är färdig med din bild sparar du en kopia i din bildmapp i 
Drive. Döp din bild till en passande titel. 


Du kan skapa ett fotomontage utifrån egna eller andras foton, där du ändrat den 
ursprungliga betydelsen i bilden.

(Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild 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.) 

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

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


