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Varför är bild roligt?

annorlunda än vanliga lektioner 2

omväxling förnöjer

praktiskt

känns inte som en lektion, utan mer som en fritidsaktivitet, det är kul

jag tycker om att pyssla och göra fint. Använda fantasin.

man får använda sin fantasi

man får skapa mycket själv

inget är egentligen rätt eller fel

det enda ämnet där man får möjlighet att uttrycka sig själv kreativt, samtidigt som det är rogivande

jag älskar att vara kreativ

det är kul fastän jag inte är duktig, avslappnande

jag gillar att rita/måla. Mest rita för det är det enda ämnet jag är bra på

man får göra olika saker

jag älskar estetiska ämnen och att jobba praktiskt

jag har alltid gillat att måla och rita

Allmänt, roligt att rita

Roligare än vanliga lektioner

Allt 2

Om uppgiften passar mig är det kul!

Att man får skapa, göra på sitt eget vis och att man kan visa sin personlighet

Roligt att rita 4

Man bara sitter ner och ritar och så.

Det är bara kul.

Istället för att jobba själv gör man det med sina vänner.

Jag tycker om att måla och rita.

Att utforma något som man själv vill och sedan ha en färdig produkt att visa upp

Att vara kreativ, tänka själv

Jag tycker om att rita men jag är inte så bra på det.

Bra lärare och vi har gjort roliga uppgifter.

Jag får vara kreativ.

Man kan släppa allt jobbigt (skolarbete) och får slappa.

Jag har alltid gillat bild.

Man får göra annat än att räkna och skriva.

Jag älskar att rita och göra saker med färg.

Tycker det är roligt att teckna, det har jag gjort sedan jag var liten, ingen speciell anledning.

Måla, teckna, vara kreativ och inte behöva följa punkter till 100%.

Att använda olika tekniker.

Annika, du är så snäll och trevlig. Vi gör roliga saker hela tiden!
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