
Uppgifter åk 7-9 Lgr 22

I samband med terminsstarten passar vi på att 
fånga lite av vintern och jullovet. Kanske har 
du upplevt något helt speciellt detta jullov? 
Kanske har det hänt något tråkigt, eller något 
helt fantastiskt? Varje människa upplever 
världen från just sitt perspektiv, och din 
upplevelse av vintern är just din. Fundera en 
stund över din vinter. Fånga stämningar och 
hitta dina inre vinterbilder. Skapa en liten bild - 
ett litet konstverk - som fångar känslan och 
stämningen. Välj musik du lyssnat på och skriv 
några ord - kanske en liten dikt…


(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att skapa bilder 
med olika tekniker, verktyg och material samt utveckla idéer, välja och motivera tillvägagångssätt 
utifrån syftet med bildarbetet.)


Vi går tillsammans igenom uppgiften och tittar på exempel och inspiration. Därefter 
skapar du en presentation i din bildmapp i Drive som du döper till ”Vinterkapsel”. 
Följ sedan arbetsgången som finns i exemplet på Bildoformsidan, och på tavlan. 
Din kapsel skall innehålla: en rubrik, ett musikstycke (från YouTube), en bild du 
själv skapat (i valfri teknik), en liten text - eller dikt - som du själv skrivit, och ett 
foto (eller fler) du själv tagit. 


Du skapar en presentation i din bildmapp i Drive som innehåller en rubrik, ett 
musikstycke (från YouTube), en bild du själv skapat, en liten text - eller dikt - som 
du själv skrivit, och, om du har möjlighet, ett foto (eller fler) du själv tagit.
Planering bilduppgift Sida  av 1 2

Vinterkapsel 

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

Så här kommer vi att arbeta

Det här skall du lära dig 
(Centralt innehåll inom parantes, Lgr 22)



Uppgifter åk 7-9 Lgr 22

(Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder. Kombinationer 
av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.)

Du formger på ett medvetet och personligt sätt din presentation, så att den som 
tittar blir intresserad. I din presentation har du med ett foto på en bilda själv ritat/
målat i valfri teknik. Bilden och presentationen har kopplingar till temat (sommar).
(Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för 
eleverna. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete.) 

Planering bilduppgift Sida  av 2 2

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.


