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Bedömning Porträtt åk 5 

Målet med uppgiften var att: 

- Du skulle berätta om dig själv i din bild med hjälp av detaljer, färger och former. 
(Kunskapskrav 1) 

Du använder ett enkelt 
bildspråk och har delvis 
bearbetat din bild så att den 
berättar om dig. 
 
Du har med få detaljer, få 
nyanser när du färglagt och du 
har färglagt hela men slarvat.  

Du använder ett utvecklat 
bildspråk och har bearbetat din 
bild relativt väl så att den 
berättar om dig.  
 
Du har flera detaljer med i 
bilden, du har färglagt hela 
noggrant men din bild saknar 
skuggor och nyanser.   

Du använder ett välutvecklat 
bildspråk och har bearbetat din 
bild väl så att den berättar om 
dig. 
 
Du har med många detaljer 
som du ritat och färglagt 
noggrant med både skuggor 
och nyanser. Du har också 
tänkt på hur du placerat alla 
delar i din bild så att den är 
tydlig. 

 

 

- Du skulle öva på skissteknik med blyertspenna, lära dig tekniker för att skapa djup 
(proportioner) och att färglägga din bild med olika färgpennor. (Kunskapskrav 2) 

Du visar att du kan prova 
blyertspenna och färgpennor 
tillsammans med dom tekniker 
vi gått igenom på lektionen på 
ett i huvudsak fungerande sätt. 

Du visar att du kan prova men 
också ändra när du vill 
förbättra din bild. Du skissar 
med blyertspennan och 
färglägger hela din bild på ett 
relativt väl fungerande sätt. 

Du visar att du kan prova och 
ompröva dig fram genom att 
skissa och färglägga ett ansikte 
och detaljer med dom tekniker 
ni fått lära er på lektionerna på 
ett väl fungerande sätt. 

 

 

- Du skulle öva på att skapa djup i din bild med hjälp av proportioner, färgläggning och 
bildkomposition. (Kunskapskrav 3) 

Med teknikövning och 
genomgång i färglära visar du 
att du kan skapa ett porträtt 
med bakgrund på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 

Med teknikövning och 
genomgång i färglära visar du 
att du kan skapa ett porträtt 
med bakgrund på ett relativt 
väl fungerande sätt. 

Med teknikövning och 
genomgång i färglära visar du 
att du kan skapa ett porträtt 
med bakgrund på ett väl 
fungerande sätt. 
 
Du visar att du har tänkt 
igenom hela din bild och inget 
känns ofärdigt. 

 

Kommentarer: 


