
ÅR 9 HÖSTTERMINEN 

 
UPPGIFT KUNSKAPSKRAV EXEMPEL 

 

DIGITAL FOTOGRAFI:  
Du skapar en serie bilder (20-30st) 

tagna med digitalkamera 

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. 

 

 

Bildspråk: Vinklar, beskärningar, 

kompositioner, avstånd, zoom, 

skärpedjup, närbild, motiv, ljus, 

skuggor,  

MÅLNING: Du tecknar och 

målar en bild på pannå utifrån 

fotografi temat ”Mitt Husby” 

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. 

 

 

Teckning, skuggor, 

färgblandningar, 

färgfördrivningar, nyanser, 

komposition, ytor, linjer. 

TEXT: Presentation av bild och 

motivering av urval 
Dessutom kan eleven 
presentera sina bilder med viss 
anpassning till syfte och 
sammanhang. 
 

 

 

Du skriver en text som 

berättar och förklarar utifrån 

dina erfarenheter varför du valt 

platsen som du fotograferat 

PROV: Upphovsrätt, fotografi 

historia 
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.  
 

Du känner till grunderna i 

fotografiets historia. Du vet 

några kända fotografer och hur 

de arbetar. Du känner till ord 

och begrepp inom upphovsrätt. 

Du känner till regler för vad 

man får och inte får göra med 

bilder och att publicera bilder. 

Rättigheter, skyldigheter, etik 

BILANALYS: Nyhetsbild, 

Konstbild 
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.  
 
 
 

Du kan använda enkla termer 

inom fotografi. Du jämför olika 

typer av bilder och konstnärer, 

fotografer. Du kopplar din 

analys med fakta du lärt dig 

inom upphovsrätt, 

fotografihistoria + andra 

konststilar 



LOGOTYPE:  
Skapa logotype utifrån dig själv. Känna 

till enkla begrepp inom grafisk form, 

skapa logotype utifrån symbol, 

grundform, text 

 

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. 
Dessutom beskriver eleven 
bildernas och verkens uttryck, 
innehåll och funktion på ett 
enkelt sätt med viss 
användning av ämnesspecifika 
begrepp. 
 

Du utgår från begreppen:  

Färg, form, typografi symbol, 

teckensnitt, tydlighet, målgrupp,  

uttryck, budskap, syfte, 

symbolism 

LOGOTYPE:  
Skapa logotype till 

Husbygårdsskolan .Digital 

bearbetning 

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. 
 

Du bearbetar bilder, fotografier 

med hjälp av: Scanner, 

photoshop, lager, 

beskärningsverktyg, opacitet, 

kombination bild/text,  

LÄXA: 

MANLIGT/KVINNLIGT 
Finns det några skillnader mellan 

manliga, kvinnliga bilder i massmedia/ 

reklam. Tycker du något är omanligt, 

okvinnligt-Varför? 

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 
 

Du behandlar bilder som berör: 

Identitet, massmediebilders 

budskap och påverkan, hur de 

kan tolkas, kritiskt granskas 

LÄXA: 

MITT LIV OM TIO ÅR 
Du skapar en bild + text om vem du 

tror att du är i framtiden 

 

 

 

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.  
 

Presentation, färger, former, 

bildkomposition, material, 

teknik, utformning, egna 

erfarenheter, upplevelser 

LÄXA 

BILDANALYS: 
Du skriver en analys om en 

konstbild och använder specifika 

ord, begrepp 

 

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. 

Du behandlar: Ord och 

begrepp, bilder utformning, 

budskap, konstverk, bilder från 

olika tider, vad bilders 

förmedlar  

 


