
Åttorna som 
kulturkritiker

#vadtyckerdudå?

Lärare Konstinstitution
Du kan testa hur utvärderingsappen fung-
erar genom att mata in testkoden OPE123 
på adressen konsttestarna.fi/testaa.

Före besöket kan du printa ut elever-
nas koder från Konsttestarna-systemet. 
Koderna hittas under informationen för 
varje enskild klass.

OBS: det lönar sig att spara koden i t.ex. 
telefonens anteckningar, så att koden inte 
tappas bort!

I klassen kan ni kolla på er gemensamma 
feedback om besöket på adressen konst-
testarna.fi, genom att välja Recensioner 
> Klasser i menyn.

Ni hittar den egna klassens recensioner 
genom att välja det rätta landskapet, 
staden och skolan.

Under efterarbetet är det kul att tillsam-
mans med hela klassen diskutera de käns-
lor och tankar som upplevelsen väckte!

I Konsttestarna får ungdomarna uppleva olika 
former av konst. Via vår utvärderingsapp kan de 
ge feedback om sina upplevelser. 

Via utvärderingarna har 

ungdomarna möjlighet 

att påverka hurdant 

innehåll som erbjuds 

åt ungdomarna på det 

finländska konstfältet i 

framtiden.

Utvärderingarna 
påverkar även hurdant 
innehåll som väljs med 
i Konsttestarna under 

kommande läsår.

Fundera på när det skulle vara den bästa 
tidpunkten för att ge feedback om besö-
ket. Är det direkt efter upplevelsen, under 
hemresan eller i skolan? Förse lärarna 
med anvisningar om detta. Berätta för 
ungdomarna att ni genuint vill veta vad de 
tyckte om upplevelsen och ge dem anvis-
ningar om hur de ska gå tillväga:
• Utvärderingen görs på adressen 

konsttestarna.fi/testaa med en egen 
utvärderingskod.

• Tipsa om att man kan förstärka de 
känslor som upplevelsen väckte ge-
nom att trycka flera gånger på bildiko-
nerna.

• Berätta också vad ni önskar att få 
feedback om i ”kommentera gär-
na”-delen i utvärderingsappen, där 
ordet är fritt.

Gå tillsammans igenom responsen som 
ni fått av ungdomarna och fundera på 
vad ni kan göra utifrån den. Berätta också 
om hur recensionerna har påverkat ert 
innehåll i tackbreven till skolorna!
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