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Planering
Syfte
Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och
miljöer ingår.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna
bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det
egna bildskapandet.

Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven ska utveckla sin förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll
Bildframställning

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Bildanalys
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Eleven kan framställa några olika
Eleven kan framställa några olika
typer av berättande och informativa
typer av berättande och informativa
bilder som kommunicerar
bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser
erfarenheter, åsikter och upplevelser
med ett utvecklat bildspråk och
med ett enkelt bildspråk och delvis
relativt väl genomarbetade
genomarbetade uttrycksformer så att
uttrycksformer så att budskapet
budskapet framgår.
framgår.

Eleven kan framställa några olika
typer av berättande och informativa
bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser
med ett välutvecklat bildspråk och
väl genomarbetade uttrycksformer så
att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några
I arbetet kan eleven använda några
olika tekniker, verktyg och material på
olika tekniker, verktyg och material
ett relativt väl fungerande och
på ett i huvudsak fungerande sätt
varierat sätt för att skapa olika
för att skapa olika uttryck.
uttryck.

I arbetet kan eleven använda några
olika tekniker, verktyg och material
på ett väl fungerande, varierat och
idérikt sätt för att skapa olika
uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några
olika bildelement på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven några
olika bildelement på ett väl
fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven några
olika bildelement på ett relativt väl
fungerande sätt.

Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden

Skolans mål är att eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
Skolans mål är att eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
Skolans mål är att eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen.
Elevernas ansvar och inflytande

Skolans mål är att eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
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Skolans mål är att eleven har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
Bedömning och betyg

Skolans mål är att eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
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