BILD Årskurs 6
Innehåll:
1a – 1d
2a – 2d
3a – 3d
4a – 4b
5a – 5c
6a – 6b
7a – 7a
8a – 8a

Graffiti
Bildanalys Åk 6 (Reklam)
Aboriginmålning – Djur eller händer
Klippdocka
Halloweenpumpa (Höst), Påskris (Vår)
Enpunktsperspektiv - Schack
3D-Text
Teckning – Sko (Stilleben)

Bildframställning (Åk 6)
Förmågor som bedöms:
Återanvända samtida eller historiska bilder
Bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Använda olika tekniker
Använda olika verktyg
Använda olika material
Kombinera bildelement
Koppla till egna erfarenheter
Koppla till andra bilder
Koppla till företeelser i omvärlden
Formulera och välja handlingsalternativ

Bildanalys (Åk 6)
Förmågor som bedöms:
Kommunicera åsikter
Kommunicera erfarenheter och upplevelser
Resonera om uttryck
Resonera om innehåll
Resonera om funktion
Presentera med anpassning till syfte
Presentera med anpassning till sammanhang
Bedöma arbetsprocess
Bedöma kvalitet

Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska grapho,
‘skriva’) är bilder och texter som målas med sprayfärg på till exempel murar
och tåg. Att måla på offentliga platser är olagligt, men att måla på papper är
bara kul!
Du ska nu få chansen att öva dig i att skriva med Graffiti-Stil. Du kan skriva ditt
namn eller ett annat ord som du själv väljer.
Ta hjälp av Graffiti-alfabeten på nästföljande sidor
OBS - Du ska inte kalkera bokstäverna! Rita på egen hand och gör bokstäverna
mycket större än originalen.
Jobba med blyerts och sudd, på A3, eller A4-papper. Tuscha eller färglägg med
valfri teknik.

Ta ett linjerat papper. Skriv namn och klass. Svara på de 14 frågorna. Lämna in svaren till läraren.
Diskutera gärna bilderna med dina klasskamrater.

”Katter överallt har svårt att lukta sig till sina kattlådor”

Fråga 1: (Fresh Step, kattsand)
Vad håller katten på med? Utveckla.
Vad är det som är så bra med den här kattsanden?

Fråga 2: (ARIEL, White – Tvättmedel)
Vad har hänt med ketchupen?
Vad är det som gör det här tvättmedlet så speciellt?

”Skarpare än du tror”

Fråga 3: (WMF Grand Gourmet - kökskniv)
Vad är det som har hänt med moroten och skärbrädan?
Hur kunde det bli så?
Skulle du vilja ha en sådan kniv? Varför, varför inte?
Fråga 4: (ICU - Fönsterputs)
Vad betyder I-C-U, om man säger det på engelska?
Vad har hänt med kvinnan?
Varför ser hon ut som hon gör?

”Lecithin – Hjälper dig att minnas”

Fråga 5: (Lecithin, medicin mot dåligt minne)
Medicinen ska hjälpa honom att förbättra minnet, men VAD är det han behöver
komma ihåg?
Vad händer om han glömmer det?

Fråga 6: (ORION – Teleskop/Stjärnkikare)
Vad är det som är så fantastiskt med den här kikaren?
Något är roligt med bilden, vad? Förklara.

Fråga 7: (TASCO - Kikare)
Var (i vilken sorts miljö) befinner sig mannen?
Vad tror du att han har för yrke?
Vad gör kikaren så bra?

”Kattmat från RUTAN – Oemotståndligt!”

Fråga 8: (RUTAN - Kattmat)
Vem är den objudna gästen?
Varför är han där? Förklara.

Fråga 9: (SPONTEX - Tvättsvamp)
Vilken känsla visar kvinnan?
Vad har hon gjort med svampen tror du?

”Världssäker!”

Fråga 10: (Samsonite - Resväska)
Vad har mannen på huvudet?
Vad tittar fram över kanten på väskan?
Vad använder han väskan som?

Fråga 11: (OLAZ - Skönhetscreme)
Varför ser mannen i passkontrollen så
misstänksam ut?

Fråga 12: (Tabasco - Chilisås)
Vad har hänt med majskolven?
Varför har den blivit så?

Fråga 13: (Volkswagen GOLF Plus)
Vad är det för sorts person som
sitter på bilens tak?
Vad gör han där?
Varför gör han det?
Så, vad är det som är så bra med
Golf Plus?

”Nya Golf Plus. Hyfsat stor”

”Absolut osynliga”

Fråga 14: (Sauber strumpbyxor, storlek 40)
Vad håller mannen i handen?
Vad tänker han göra med den tror du?
Varför ser han så konstig ut i ansiktet?

Aboriginer kallas Australiens urinvånare. De har bott på ön i mer än 70.000 år!
Aboriginerna har en väldigt säregen konstform, som kallas för ”Dot-Paintings”. Tekniken går
ut på att man ”droppar” färg i olika mönster, därav namnet. Det vanligaste motivet är olika
vilda djur.

Rita ett valfritt djur (eller något
annat från naturen).
Ta färgat papper.

Måla mönster med täckfärg eller
vattenfärg.

Måla hela bakgrunden, runt djuret,
med täckfärg (gärna mörk färg).

Gör droppmönster genom att
doppa penselskaftet i täckfärg.

Om du inte vill måla djur, eller motiv från naturen, så kan du måla
”händer” som dot-painting istället!

En 50.000 år gammal
grottmålning

En typisk ”Dot-painting”
med handmotiv
MATERIAL:
- Skyddsunderlag
- Färgad kartong (A3 eller A4)
- Täckfärger
- Pensel, vattenmugg, tvättsvamp
OBS! man målar prickarna med
penselskaftet!

Ta en svamp, och ”dutta” ljus färg över din
hand. Du kan göra flera händer om du vill.

Måla prickar genom att droppa med baksidan av
penseln (skaftets ände).

Du kan också göra andra mönster, såsom ”ringar”.

Rita en figur på en bit färgad kartong. Det
kan vara ett djur eller en fantasivarelse.
Klipp ut figuren.
Rita sedan av den urklippta mallen på ett
vanligt vitt (tjockt) A4-papper.
På det vita papperet ritar du kläder åt
figuren. Tuscha konturer med svart
tusch. Färglägg med färgpennor. Klipp
sedan ut kläderna.
Tuscha och Färglägg också kartongfiguren.
Sätt på kläderna. Vik in flikarna.

Elev-Exempel:

Hall

Ween-pumpa
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