
I denna självvärdering skall du öva på att förstå vad som menas med 
kunskapskraven i bild och vilka kvalitéer de står för. 

1. Titta på ditt arbete och jämför med betygsexemplen på ”Bildoformsidan”  
�  "Åk 7” �  ”Här är jag på sex rutor”.

2. Öppna din bildmapp i Drive och skapa ett nytt Dokument som du döper till 
”Självvärdering”.

3. Tag ett foto av ditt arbete och klistra in i dokumentet. Skriv under hur du 
tycker att du ligger till när det gäller bildspråk och hur genomarbetat ditt 
arbete är. Beskriv också hur du jobbat med idéer till ditt arbete. Du får 
gärna kopiera meningarna och ta bort det som inte gäller dig.

• I mitt arbete har jag använt ett enkelt bildspråk/ utvecklat bildspråk /
välutvecklat bildspråk så att budskapet framgår.

• Mitt arbete är delvis bearbetat / relativt väl genomarbetat / väl 
genomarbetad.

• I arbetet har jag bidragit till att utveckla idéer (tagit bilder från nätet och 
ritat av) / utvecklat delvis egna idéer (tagit bilder från nätet och gjort om 
dem) / utveckla helt egna idéer (tittat på nätet men bara för inspiration)

”Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet 
framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt 
och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, 
färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan 
eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla 
omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet 
i bildarbetet.” Lpo 11
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