
När du utvärderar skall du fundera över hur terminens arbete gått och hur detta syns i dina 
arbetsprover. Hur visar du vad du kan och lärt dig? Hur lär du dig bäst och vilket ansvar tar du för 
arbetet? Du skall också sätta upp mål för nästa läsår. Öppna ett dokument i din bildmapp i Drive, 
döp dokument till UTVÄRDERING och den årskurs du går i. Skriv rubriker* och svara så utförligt 
som möjligt. Utvärderingarna ingår som en del av betyget i nian. 

Koncentration* 
• Beskriv hur din koncentration har varit under arbetet med uppgifterna.


• Vad har du gjort när du inte har kunnat koncentrera dig?


• Vad skulle hjälpa dig att koncentrera dig bättre i bildsalen?


Idéer och drivkraft*  
• Varifrån hämtar du din inspiration? 


• Vad gjorde du om/när du inte fick några idéer? 


• Utnyttjade du tiden effektivt på lektionerna och hur ser man i så fall detta? 

Kunskap*  
• Vilka är dina starka sidor i bildämnet? (Starka sidor kan vara t.ex vara att du har lätt för att få 

idéer, är tekniskt skicklig, har lätt för att beskriva och tolka bilder, är duktig på bildspråk etc.) 


• Vad har du har lärt dig/utvecklat mest under arbetet med uppgifterna?


• Vad kan du göra för att utveckla ditt kunnande och dina förmågor än mer?  

Resultat*  
• Följde du instruktionerna du fick?


• Vilka arbeten är du mest nöjd med och varför?


• Finns det något du skulle ha gjort annorlunda om du fick börja om? 

Ansvar* 
• På vilka sätt har du bidragit till att skapa en bra arbetsmiljö i bildsalen?  

• Hur uppmärksam och aktiv har du varit vid genomgångarna och hur har detta  
påverkat ditt resultat? 


• Vilka mål har du för nästa termin och hur skall du nå dit?

Utvärdering bildämnet Johanna Bristulf 

UTVÄRDERING

”Eleven kan omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan 

uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.” Lpo 11


