
ÅR 9 VÅRTERMINEN 
 

UPPGIFT KUNSKAPSKRAV EXEMPEL 
 

POPKONST 
Du skapar ett modernt popkonstverk 
utifrån ämnesområden som är viktiga 
för dig 
 

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. 
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 använder dig av popkonstens 
idéer och skapar ett verk som 
inspireras av rörelsens olika 
tankar/konstnärer.  
Idé, genomförande, uttryck, färg, 
form,   

PROV: Konsthistoria 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 för hur 
popkonsten uppstod och hur 
konstnärerna inom popkonsten 
arbetar. 
Du känner till några välkända 
konstnärer inom popkonsten. 
Du har kännedom om några verk 
inom popkonsten och vem som 
har skapat dem. 
 

BILDANALYS: Konstbilden  
 

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 resonerar och tänker kring 
konstbilder och kopplar ditt 
resonemang med fakta + vad har 
du lärt dig tidigare. Vad känner du 
till om andra konstnärer, designer, 
arkitekter.  
Finns det likheter olikheter hur de 
arbetar?  
Vad känner du till om andra 
samhällsrörelser som berör 
konsten? 

PERSPEKTIV 
Du börjar med att skapa möbler i 
enpunktsperspektiv. 
Du skapar ett rum enligt 
enpunktsperspektivets regler 

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. 
Eleven kan också ge enkla 
omdömen om arbetsprocessen 
och visar då på enkla samband 
mellan uttryck, innehåll, funktion 
och kvalitet i bildarbetet.  
 

Linje, rymd, rumslighet, form, ytor, 
djup,  



 

SJÄLVPORTRÄTT 
Du skapar ett själporträtt utifrån 
din spegelbild, fotografi och 
arbetar med att skugga i sv/vt eller 
färg 

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.   
 
 

Form, färg, skuggor, anatomi, 
proportioner, komposition, 
skugga, volym 

Stadsbibliotek 
Du skapar en teckning av ett nytt 
stadsbibliotek baserat på det gamla 
biblioteket + arkitektritningar på 
nytt förslag på bibliotek 
 
 

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	  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.	  
	  
 

Form, färg, funktion, idé, koppling 
till arkitekturhistoria 

Propaganda 
Du skapar en propagandabild ” för 
att borsta tänderna”. Du baserar 
idén på propaganda bilder vi tittat 
på samt vad vi pratat om vad som 
är viktigt med propaganda bilder 

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. 

Idé, teknik, utförande, förståelse, 
presentation 
 


