
Bilduppgift åk 6 Bildboken

Inom ämnet bild finns det mycket att lära -  t.ex. hur man 
använder olika tekniker, vilka material man kan använda och 
hur man kombinerar olika former och färger för att nå ut med ett 
budskap eller skapa en känsla. I denna kurs övar du upp ditt 
bildspråk och träna på både former, färg och komposition. Att 
kunna göra egna bilder och förstå hur färger fungerar är 
användbart på många sätt, både i skolan och hemma, för eget 
nöjes skull. Att rita och måla är bra för hela människan och får 
oss att slappna av och må bra.  

Centralt innehåll: 
Bildframställning  
Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel illustrationer till text. Teckning och måleri. 
Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 
Redskap för bildframställning  
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning och måleri. 
Bildanalys 
Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 

UPPSTART: Vi går tillsammans igenom uppgiften på Bildoformsidan och på tavlan, 
så att du får en överblick av vad kursen går ut på. Därefter börjar vi med själva 
uppgiften. I samband med lektionsstart går vi tillsammans igenom övningen för 
dagen - därefter jobbar du på egen hand med att göra med det som gäller för 
lektionspasset.


Vi kommer att göra en lärobok i bild som du formger (layout) och fyller med 
innehåll. Under arbetet med denna bok visar du att: 

• Du tar in instruktioner genom att vara uppmärksam vid genomgångar och ta del 
av informationen som finns i Classroom och på Bildoformsidan. 

• Du genomför övningarna på den nivå du ligger på, och är öppen för att lära dig 
nya saker inom ämnet. 
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• Du kan formge en framsida till din bildbok som innehåller färg och form, samt titel 
och ditt namn. 

• Du kan illustrera en given text (inledningen) och även göra rubriker till varje 
kapitel. 

• Du kan klistra in dina övningar på ett sådant sätt  att den som tittar i boken förstår 
sammanhang och syfte med bilderna. 

• Du är varsam med material och redskap. 

Du dokumentera ditt arbete i din Bildbok, samt digitalt i din bildmapp i Drive i slutet 
på terminen. Då och då lämnar du in foto även i Classroom så att du förstår hur 
detta fungerar. 

DITT ARBETSPROV:
I Bildboken använder du ett… så att budskapet framgår,

och arbetena i boken är

I arbetet har du använt (olika) tekniker, verktyg och material på ett… för att skapa 
olika uttryck.

Du kombinerar olika bildelement (bilddelar) på ett… fungerande sätt.

PROCESS OCH PRESENTATION:
Under arbetsprocessen och i ditt arbetet ser man att du

Du kan presentera din Bildbok med … anpassning till syfte och sammanhang.

UTVÄRDERING
Du kan utvärdera arbetet på ett … och ser då samband mellan t.ex din arbetsinsats, 
och kvalitén i ditt arbete.

enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.

i huvudsak fungerande sätt relativt välfungerande och varierat 
sätt

välfungerande, varierat och idérikt 
sätt

i huvudsak relativt väl väl

bidrar till att välja olika 
handlingsalternativ som leder 
arbetet framåt.

väljer olika handlingsalternativ 
och bearbetar arbetet under 
arbetets gång så att resultatet 
leder arbetet framåt.

väljer handlingsalternativ som 
leder arbetet framåt.

viss relativt god god

enkelt sätt utvecklat välutvecklat
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