
När du utvärderar skall funderar över bildämnet, hur läsåret gick, och vad du kan göra för 
att påverka hur det går framöver. Ta hjälp av dina bildmappar (i salen och i Drive) när du 
skriver. Skriv så läsvänligt och utförligt som möjligt. Tänk på att ett utförligt svar inte 
behöver vara långt, men bör innehålla VARFÖR du tycker/tänker som du gör. T.ex: ”jag 
tycker att… därför att… Om jag… kommer jag att…” Skriv rubrik så att jag vet vilken fråga 
du svarar på. 

DOKUMENTATION 
• Har du dokumenterat alla dina arbeten i din bildmapp i Drive? Om inte - varför inte? 

UPPGIFTER och tekniker 
• Hur uppmärksam var du vid genomgångarna, och hur har detta påverkat resultatet tror du? 
• Vad gjorde du om/när du inte förstod vad du skulle göra? 
• Vilka uppgifter gjorde du, och vilka tekniker och material arbetade du med? (Tag hjälp av 

Bildoformsidan och dina foton i Drive om du inte minns.) 
• Vilka uppgifter/tekniker tyckte du var svårast, och varför tyckte du det? 
• Vilka arbeten blev du mest nöjd med och varför?  

KUNSKAP 
• Vad har du lärt dig/utvecklat mest under arbetet med uppgifterna? 
• Om du inte tyckte att du utvecklades/lärde dig något - vad beror det på i så fall? 
• Vilka starka sidor har du som du kan utnyttja i bildämnet? (Det kan t.ex vara att man är speciellt 

duktig på ngt, har bra tålamod, kan jobba bra fast det är ”tråkigt”, har bra fantasi etc.) 

ANSVAR 
• Utnyttjade du tiden effektivt på lektionerna, och hur ser man i så fall detta i dina arbeten? 
• Vad gjorde du när du tyckte en uppgift var svår eller tråkig? 
• Hur skötte du material och städning? 
• Vad är en bra arbetsmiljö i bildsalen enligt dig, och hur bidrog du till denna? 

ÄMNET OCH NYA MÅL  
• Vad är meningen med bildämnet enligt dig? 
• Hur känner du inför en ny termin i bildsalen? Finns det något som oroar dig? 
• Har du satt dig in i hur kunskapskraven fungerar? (Om du inte minns vilka kunskapskraven är, så 

hittar du dem på Bildoformsidan eller på papperskopia i salen.) 
• Vilket betyg strävar du efter i bild?
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UTVÄRDERING  
”Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband 


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


