
När du utvärderar skall funderar över hur terminens arbete gått, och vad du 
själv kan göra för att påverka resultatet. Ta hjälp av dina bildmappar (i salen 
och i Drive) när du skriver. Skriv läsvänligt och använd dig av de 
skriftspråkliga regler du lärt dig. Ett ”utförligt” svar behöver inte vara långt, 
men bör innehålla VARFÖR du tycker/tänker som du gör. Använd dig gärna av 
begrepp som är typiska för bildämnet i dina svar. 

LÄRANDE 

1. Vad är meningen med bildämnet enligt dig?

2. Hur använder du Classroom (i bild), och varför? 

3. Hur uppmärksam har du varit vid genomgångarna, och hur har detta påverkat dina 

resultat tror du?

4. Vad gjorde du om/när du inte förstod vad du skulle göra?


MATERIAL OCH ARBETSMILJÖ 
5. Nämn några material och verktyg du arbetat med denna termin. 

6. Nämn några saker man bör tänka på när man använder färger (t.ex temperafärg och 

penslar.)

7. Hur tycker du att arbetsmiljö (oftast) är i bildsalen? Kan du fokusera? Motivera varför 

du tycker som du gör. 

8. Hur har du bidragit till en lugn och bra arbetsmiljö i bildsalen? 


RESULTAT 
9. Vilka arbeten blev du mest nöjd med? Varför du blev nöjd med just dessa?

10. Vilka uppgifter/tekniker tyckte du var svårast, och varför? 

11. Vad har du lärt dig/utvecklat mest denna termin?

12. Beskriv vad du gjorde om du tyckte en uppgift var svår eller tråkig? 

13. Vad bör man göra om man tycker något är svårt eller tråkigt anser du?


KUNSKAP 
14. Vilka kunskapskrav i bild känner du till?

15. Vad kan du göra (allmänt) för att utveckla ditt kunnande i bild? 


ÖVRIGT 
Finns det något annat du vill ta upp som kan vara bra för läraren att känna till? 
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UTVÄRDERING  
”Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband 


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



Bildspråk - bildens ”grammatik” - hur vi läser av och förstår bilder. 
Formspråk - hur former upplevs och påverkar oss, t.ex kantiga former eller rundade former. 
Visuellt - det vi ser med ögat. 
Layout - hur vi placerar text och bild på en yta, och vilka former och figurer vi väljer. Används 
t.ex.vid grafisk formgivning 
Symmetri - balans i bilden - samma bildelement på var sida om en tänkt mittaxel.  
Rumslighet - hur vi upplever rummet/ytan vi har omkring oss. Synonym till ”spatialt”. 
Bilduttryck - den känsla som uppstår i en bild - t.ex ”dyster” eller ”lugn” - beroende på hur man 
använder former och färger. 
Teknik - olika sätt att arbeta med bildskapande, t.ex en-punktsperspektiv, (teknik för att skapa djup 
i en bild) temperateknik (teknik för att färglägga). 
Bildmaterial - olika material som används i bildskapande arbete, t.ex papper, färg (akvarellfärg 
t.ex) och lim. 
Bildredskap - olika redskap som används vid bildskapande arbete, t.ex sax, pensel och linjal. 
Teckna - när vi använder pennor och kritor av olika slag. 
Måla - när vi använder pensel, vatten/lösningsmedel och fast eller flytande färg. 
Färglära - vad färg är, hur färger fungerar och hur man kan utnyttja färgernas uttryck. 
Varma färger - färger som upplevs som varma 
Kalla färger - färger som upplevs som kalla 
Färgskala - olika toner/valörer av en färg/färger. 
Valör - en nyans/ton av en färg, t.ex grått. Går från ljust till mörkt.  
Tredimensionell (3D) - upplevs som något verkligt, som vi kan ta på. En skulptur är 
tredimensionell. En teckning kan upplevas som tredimensionell, men är alltid tvådimensionell.  
Motiv - det bilden föreställer. 
Proportioner - hur delarna förhåller sig till varandra.  
Skissa - rita upp ett motiv med lösa penndrag - ”tänka” med pennan. 
Skiss - planering (enkel - ofta med blyerts) inför arbetet.  
Planritning - ritning av rum (eller andra miljöer) uppifrån. 
Interiörbild - visar en del av en interiör (rum invändigt) så som det ser ut i ”verkligheten”. 
Exteriörbild - visar hur t.ex ett hus ser ut på utsidan. 
Bildmanus - används inom t.ex film och serievärlden. Visar berättelsen i stora drag, scen för scen.  
Perspektiv - visar var betraktaren befinner sig (i bildplanet). Vanligt perspektiv kallas 
”normalperspektiv”. Andra perspektiv kallas t.ex. ”grodperspektiv” och ”fågelperspektiv”.  
Bildutsnitt - används inom film/serievärlden. Olika bildutsnitt visar olika mycket av motivet, t.ex 
”närbild”, ”helbild” och ”miljöbild”. 
Originalet  - den slutgiltiga versionen. 
Problemlösning - hitta lösningar på utmaningar, istället för att ge upp.  
Personlig - något man själv tänkt ut och som är ens eget.  
Kreativitet - att se möjligheter i stället för problem. 
Målgrupp - den eller de som är mottagare av t.ex en reklamkampanj eller en serie.
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ORDLISTA - vanliga ord i bildämnet


