
BILD ÖVA MER OK BRA BÄTTRE 
HANTERA METODER 
TEKNIKER 
 

Du är ovan att hantera 

material, tekniker och måste 

öva mycket mer 

Du är på väg att lära dig 

hantera material och tekniker 

men måste öva mer 

Du kan hantera material och 

tekniker på ett bra sätt 

Du är säker i ditt sätt att arbeta 

med olika material, tekniker. 

Du har hittat en personlig stil 

som du använder och finslipar 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

ARBETSPROCESS 
 
 

Du behöver mycket hjälp men 

kommer inte igång med 

uppgift. Du har svårt att följa 

instruktioner. Du arbetar inte 

aktivt under hela lektionen. 

Du kan ibland behöva hjälp 

och inspiration för att komma 

igång. 

Du kan följa instruktioner ett 

steg i taget 

Du tar egna initiativ 

Du anpassar ditt arbete utefter 

den tid du har på dig 

Du lämnar alltid in läxor och 

uppgifter i tid. 

Du arbetar målinriktat, 

engagerat 

Du arbetar självständigt 

Du ger egna förslag på 

förbättringar 

Du har en helhetsbild av din 

arbetsprocess 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

VARIATION OCH 
KREATIVA 
LÖSNINGAR 
 

Du provar sällan nya sätt att 

arbeta med färg, komposition, 

material 

Du gör försök till variation 

genom att ibland prova nya 

möjligheter med färg, form, 

komposition eller material 

Du varierar dig ofta genom att 

hitta olika sätt att använda 

färg, form, komposition och 

material 

Du varierar ditt sätt att 

använda färg, form, 

komposition och material på 

nya oväntade sätt 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

MUNTLIGT 
 
 

Du är sällan aktiv under 

genomgångar. 

Du reflekterar ej över ditt eget 

arbete och de problem som 

uppstår 

Du svarar på frågor men 

räcker sällan upp handen vid 

muntliga genomgångar. 

 

 

Du räcker ofta upp handen och 

deltar i muntliga 

genomgångar. 

Du diskuterar dina val av 

material, teknik och arbetsätt 

Du är alltid muntligt aktiv vid 

genomgångar. 

Du kan motivera dina val och 

dess roll för slutresultatet 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

ANALYSERA OCH 
TOLKA 
 
 

Du kan göra enklare 

beskrivningar av bilder 

Du gör nästan inga egna 

reflektion 

Du kan göra enklare 

bildanalyser och tolkningar 

Du gör bildanalyser med egna 

Slutsatser, tolkningar  

Du kan göra egna bildanalyser 

med väl utvecklade 

reflektioner, jämförelser och 

tolkningar 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

IDÈ 
 
 
 

Du saknar egna idéer om 

utförande av uppgift 

Du använder mest andras idéer Du har egna idéer och finner 

ibland oväntade lösningar. 

Du experimenterar och är 

villig att ta risker och ge 

arbetet en personlig prägel 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 



         

BILD ÖVA MER OK BRA BÄTTRE 
HANTERA METODER 
TEKNIKER 
 

Du är ovan att hantera 

material, tekniker och måste 

öva mycket mer på att 

använda, pröva, testa, arbeta 

med exempelvis kol, krita, 

penslar färg, metoder för 

tryck. 

Du är på väg att lära dig 

hantera material och tekniker 

men måste öva mer 

Du kan hantera material och 

tekniker på ett bra sätt 

Du är säker i ditt sätt att arbeta 

med olika material, tekniker. 

Du har hittat en personlig stil 

som du använder och finslipar 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

ARBETSPROCESS 
 
 

Du behöver mycket hjälp men 

kommer inte igång med 

uppgift. Du har svårt att följa 

instruktioner. Du arbetar inte 

aktivt under hela lektionen. 

Du behöver öva mycket mer 

på att komma igång snabbt 

och arbeta, förbereda idé till 

lektionen. Du behöver snabbt 

komma igång med ditt skiss 

arbetet. Du behöver öva på att 

lämna in läxor, prov, arbeten i 

god tid för bedömning. 

Du kan ibland behöva hjälp 

och inspiration för att komma 

igång. 

Du kan följa instruktioner ett 

steg i taget 

Öva på att titta på hur andra 

arbetar, ställ frågor, se på 

bilder i tidningar, magasin 

Du tar egna initiativ 

Du anpassar ditt arbete utefter 

den tid du har på dig 

Du lämnar alltid in läxor och 

uppgifter i tid. 

Du arbetar målinriktat, 

engagerat 

Du arbetar självständigt 

Du ger egna förslag på 

förbättringar 

Du har en helhetsbild av din 

arbetsprocess 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

VARIATION OCH 
KREATIVA 
LÖSNINGAR 
 

Du provar sällan nya sätt att 

arbeta med färg, komposition, 

material. Du behöver öva mer 

på att testa olika, material 

tekniker. Öva på att pröva 

olika arbetssätt . Var inte rädd 

att börja om från början om du 

inte är nöjd. 

Du gör försök till variation 

genom att ibland prova nya 

möjligheter med färg, form, 

komposition eller material 

Du varierar dig ofta genom att 

hitta olika sätt att använda 

färg, form, komposition och 

material 

Du varierar ditt sätt att 

använda färg, form, 

komposition och material på 

nya oväntade sätt 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

MUNTLIGT 
 
 

 

Du behöver öva på att lyssna 

koncentrerat under 

genomgång. 

Du behöver öva på att räcka 

Du svarar på frågor men 

räcker sällan upp handen vid 

muntliga genomgångar. 

 

 

Du räcker ofta upp handen och 

deltar i muntliga 

genomgångar. 

Du diskuterar dina val av 

material, teknik och arbetsätt 

Du är alltid muntligt aktiv vid 

genomgångar. 

Du kan motivera dina val och 

dess roll för slutresultatet 



upp hand och visa vad du kan 

under genomgångar. Du 

behöver öva på att ställa 

frågor om det inte är något 

som du förstår. Se till att du 

lyssnar och förstår 

instruktioner. Ta anteckningar 

och läs igenom. Reflektera 

över din arbetsprocess 

muntligt och i loggbok. 

 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

ANALYSERA OCH 
TOLKA 
 
 

Du behöver öva på att 

reflektera kring ditt eget arbete 

i tal och skrift. Du öva på att 

beskriva problem, kreativa 

lösningar i din loggbok.  

Vid en bildanalys behöver du 

utveckla ditt eget tänkande i 

skrift och tal. Du behöver öva 

på att redovisa hur du tänker 

kring egna och andras bilder. 

Du behöver öva på att göra 

enklare jämförelser med andra 

bilder, ditt eget bildskapande 

och olika konststilar. Du 

behöver öva på utveckla 

förmågan att analysera och 

försöka förstå budskap i 

bilder, fotografier, symboler. 

Hur har konstnär, fotograf, 

designer tänkt och vad vill de 

säga. Försök att själv ge 

enklare förslag på 

förbättringar och ändringar i 

ditt arbete. Hur kan du höja 

svårighetsgrad och nivå på ditt 

arbete. Vilka metoder 

arbetssätt kan du använda för 

Du kan göra enklare 

bildanalyser och tolkningar 

Du gör bildanalyser med egna 

Slutsatser, tolkningar  

Du kan göra egna bildanalyser 

med väl utvecklade 

reflektioner, jämförelser och 

tolkningar 



att fördjupa dina kunskaper 

yttterligare. 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

IDÈ 
 
 
 

Du behöver öva på att snabbt 

komma igång med dina 

arbetsuppgifter. Du behöver 

öva på att snabbt börja skissa. 

Öva på att tänka igenom 

uppgift hemma. Titta på 

bilder, målningar och 

fotografier. Titta på hur de 

andra arbetar 

Du använder mest andras idéer Du har egna idéer och finner 

ibland oväntade lösningar. 

Du experimenterar och är 

villig att ta risker och ge 

arbetet en personlig prägel 

Din bedömning 1 2 3 4 5 6 7 8 

PROV På provet om upphovsrätt och 
fotografiets historia skrev du:  

      

FÖR ATT NÅ MÅL För att nå mål behöver du: 
Komma i tid till lektionen 
Lyssna ordentligt på 
genomgång 
Arbeta aktivt under lektionen 
Ställ frågor 
Ta anteckningar 
Titta på hur de andra arbetar 
och ställ frågor till dem hur de 
gör 
Arbeta igenom läxor och 
lämna in i tid 
Lämna in och redovisa 
uppgifter, prov 
 

      

 


