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… ritat bilder 
och former på 
bokstäver 
som är 
ganska enkla, 
med få 
detaljer. 


… ritat eget/
kalkerat/
använt mall.

…ritat ganska 
svåra bilder 
och/eller 
former på 
bokstäver.


… ritat eget 
och/eller ritat 
av, men ej 
kalkerat.

…ritat svåra 
bilder med 
personlig stil 
och/eller 
former på 
bokstäver.


… inte 
kalkerat eller 
använt mall till 
något.

…inte hunnit 
så mycket, 
med tanke på 
den tid vi haft 
på oss.


…hunnit med 
det mesta 
utan att 
slarva.

…hunnit med 
allt utan att 
slarva. 


…planerat 
och utnyttjat 
tiden väl.

…skött 
material och 
verktyg 
ganska bra.  
Inte slösat 
eller varit 
ovarsam.


… använt 
tekniken på 
ett ganska 
enkelt sätt 
och provat 
mig fram hur 
den fungerar.

…skött 
material och 
verktyg bra. 
Inte slösat 
eller varit 
ovarsam.


… använt 
tekniken på 
ett ganska 
välfungerande 
sätt och 
provat mig 
fram. 

…skött 
material och 
verktyg på ett 
bra och säkert 
sätt. Inte 
slösat eller 
varit ovarsam.


… använt 
teknikerna på 
ett varierat 
och påhittigt 
sätt, och jag 
är säker på 
det jag gör.

…valt få 
färger.


… inte 
blandat några 
färger själv 
utan tagit 
dem som de 
var.

… valt några  
olika färger. 


…blandat 
några eller 
flera färger 
och tänk på 
vad färgerna 
ge för känsla 
och uttryck.

… valt många 
olika färger 


…blandat 
många färger 
och tänk på 
vad färgerna 
symbolisera 
och ge för 
känsla och 
uttryck. Detta 
syns tydligt i 
min bild.

I mitt arbete har jag… 

BILDSPRÅK: 
Hur du jobbat med 
bilderna och texten. 
Hur väl budskapet 
framgår. Har du ritat 
själv eller har du 
kalkera/ritat av 
andras bilder?

TEKNIK OCH MATERIAL:
Hur säkert och 
skickligt du hanterat 
tekniker och material.

Här ingår att städa 
efter sig och inte 
slösa på material i 
onödan.

GENOMARBETAT:
Hur mycket du hunnit och 
hur noggrann du varit i ditt 
arbete. Har du varit 
effektiv och planerat så 
att tiden räcker till?

FÄRG:
Hur medvetet och 
avancerat du använt 
färgerna. Har du blandat 
flera olika färger (kulörer) 
och nyanser (valörer)? 
Har du använt 
komplementfärger/
skuggor/ljusdagrar för att 
skapa effekt?

Kunskapskrav:
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… inte tänkt 
så mycket på 
helheten - det 
blev lite som 
det blev. 

… tänkt på 
helheten. 
Nästan alla 
ytor är 
planerade och 
medvetet 
gjorda.

… tänkt 
mycket på 
helheten. Alla 
ytor är noga 
planerade och 
medvetet 
gjorda.

… använt 
egna och/eller 
andras idéer, 
från nätet 
t.ex. 


…ganska ofta 
bett om hjälp 
av t.ex. 
kompisar och  
läraren.

… använt 
egna och/eller 
andras idéer, 
från nätet 
t.ex, men 
gjort om dem 
lite grand för 
att passa min 
idé. 


…mest jobbat 
självständigt.

… mest 
använt egna 
idéer. 


…tagit många 
egna beslut 


…. jobbat 
självständigt. 
och sällan 
behövt be om 
hjälp.

…presenterat 
lite grand av 
det som 
skulle finnas 
med.


…presenterat 
det mesta av 
det som 
skulle finnas 
med. 


…jobbat med 
utformningen

…presenterat 
allt som skulle 
finnas med.


… jobbat 
mycket på 
utformningen.

I mitt arbete har jag… 

IDÉ:
Hur personlig och unik 
din idé är och hur 
självständigt du drivit 
arbetet och tagit beslut 
under arbetets gång.

KOMPOSITION
Hur du valt att placera 
ut motiven och 
bilddelarna  på/i ditt 
arbete. Är det medvetet 
gjort? Är det balanserat 

Hur din Loggbok är utformad och vad den 
innehåller. 

I din Loggbok skall du ha med:
• Rubrik
• Inspirationsbilder 
• Din idé (tema, målgrupp och rubrik/

slogan) 
• Processen  - vecka för vecka.

PRESENTATIONEN:

Egna kommentarer: 

Namn: Klass:

Kunskapskrav:
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