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BILDKONST 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i bildkonst. 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för 

bedömningen i 

läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som understiger 

vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet åtta STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger vitsordet 

åtta 

Att iaktta och tänka visuellt     

M1 

sporra eleven att iaktta 

konst, omgivningen 

och annan visuell 

kultur med olika sinnen 

och mångsidigt 

använda metoder i 

bildframställning 

I1, I2, I3 Förmåga att iaktta 

konst, omgivningen 

och annan visuell 

kultur 

Eleven använder en del 

visuella hjälpmedel vid 

granskning av omgivningen 

och dess bilder 

Eleven kan använda olika 

visuella hjälpmedel vid 

granskning av omgivningen 

och dess bilder 

Eleven använder visuella hjälpmedel på 
ett ändamålsenligt sätt vid granskning av 
omgivningen och dess bilder 

M2 

uppmuntra eleven att 

diskutera om sina egna 

och andras iakttagelser 

och tankar och 

motivera sina åsikter 

I1, I2, I3 Förmåga att 

reflektera över 

iakttagelser och 

tankar 

Eleven framför sina 

iakttagelser och tankar om 

konst, omgivningen och annan 

visuell kultur 

Eleven kan uttrycka sina 

iakttagelser och tankar om 

konst, omgivningen och annan 

visuell kultur verbalt 

 

Eleven deltar i diskussioner om konst, 

omgivningen och annan visuell kultur 

samt motiverar sina åsikter 

 

M3 

inspirera eleven att ge 

uttryck för sina 

iakttagelser och tankar 

i bild genom att 

använda olika tekniker 

och metoder för att 

uttrycka sig i olika 

miljöer 

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka 

iakttagelser och 

tankar med hjälp av 

bilder 

Eleven uttrycker sina 

iakttagelser och tankar i bild 

med hjälp av några tekniker 

och metoder 

 

Eleven kan använda olika 

tekniker och metoder för att 

uttrycka sina iakttagelser och 

tankar i bild 

Eleven fördjupar sin förmåga att uttrycka 

sina iakttagelser och tankar i bild genom 

att mångsidigt använda olika tekniker 

och metoder 

Att skapa bilder     

M4 

handleda eleven att 

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka 

sig i bild 

Eleven prövar olika material, 

tekniker och metoder för att 

Eleven kan målmedvetet 

använda olika material, 

Eleven fördjupar sin förmåga att skapa 

bilder genom att målmedvetet använda 
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använda olika material, 

tekniker och 

uttryckssätt och att 

fördjupa sin förmåga 

att skapa bilder 

 skapa bilder tekniker och uttryckssätt för 

att uttrycka sig i bild 

 

olika material, tekniker och uttryckssätt 

M5 

handleda eleven att 

tillämpa ett 

undersökande 

arbetssätt när hen 

skapar bilder 

självständigt eller 

tillsammans med andra 

I1, I2, I3 Förmåga att arbeta 

på ett undersökande 

sätt 

 

Eleven övar sig att använda ett 

undersökande arbetssätt 

självständigt och tillsammans 

med andra 

Eleven kan använda ett 

undersökande arbetssätt 

självständigt och tillsammans 

med andra 

Eleven använder målmedvetet ett 

undersökande arbetssätt och tillämpar 

kollaborativa metoder i sitt arbete 

 

M6 

uppmuntra eleven att 

uttrycka sina åsikter 

och att tillämpa 

visuella 

kommunikations- och 

uttryckssätt för att 

påverka i sina egna 

bilder 

I1, I2, I3 Förmåga att påverka 

med hjälp av bilder 

Eleven uttrycker sina åsikter 

visuellt i frågor som hen 

upplever som viktiga 

Eleven strävar till att påverka 

miljön och annan visuell kultur 

med hjälp av bilder 

Eleven deltar i den omgivande visuella 

kulturen genom att tillämpa visuella 

uttryckssätt för att påverka 

Att tolka visuell kultur 

M7 

vägleda eleven att 

använda olika visuella, 

verbala och andra 

metoder för att tolka 

bilder 

I1, I2, I3 Förmåga att tillämpa 

olika metoder för att 

tolka bilder 

Eleven känner igen olika 

visuella, verbala och andra 

metoder för att tolka bilder 

Eleven kan använda några 

visuella, verbala och andra 

metoder för att tolka bilder 

Eleven tillämpar olika visuella, verbala 

och andra metoder för att tolka bilder 

M8 

handleda eleven att 

granska vilken 

betydelse konst och 

I1, I2, I3 Förmåga att granska 

betydelsen av visuell 

kultur 

Eleven bekantar sig med 

diskussioner om konst och 

annan visuell kultur 

Eleven deltar utgående från 

sina tolkningar i diskussioner 

om vad konst och annan 

visuell kultur betyder 

Eleven motiverar sina åsikter om vad 

konst och annan visuell kultur betyder i 

samhället och kulturen 
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annan visuell kultur har 

för individen, gruppen 

och samhället ur ett 

historiskt och kulturellt 

perspektiv 

M9 

inspirera eleven att 

använda sig av olika 

tiders och kulturers 

sätt att skapa bilder i 

sitt bildskapande 

I1, I2, I3 Förmåga att tillämpa 

olika kulturers sätt 

att uttrycka sig i bild 

Eleven kan under handledning 

använda olika kulturers sätt att 

uttrycka sig i bild 

 

Eleven kan tillämpa några olika 

kulturers sätt att uttrycka sig i 

bild 

Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt 

tillämpa olika kulturers sätt att uttrycka 

sig i bild 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

M10 

handleda eleven att ta 

ställning till värden 

som finns i konsten, 

omgivningen och i 

annan visuell kultur 

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka 

sin syn på värden 

Eleven identifierar och nämner 

värden som framkommer i 

konst, i omgivningen och i 

annan visuell kultur 

Eleven kan uttrycka sin syn på 

värden som framkommer i 

konst, i omgivningen och i 

annan visuell  

Eleven deltar i diskussioner om värden 

som framkommer i konst, i omgivningen 

och i annan visuell kultur och motiverar 

sina åsikter 

M11 

uppmuntra eleven att 

beakta kulturell 

mångfald och hållbar 

utveckling i sitt 

bildskapande samt att 

påverka genom bilder 

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka 

sig och påverka 

genom bilder 

 

Eleven fäster vikt vid aspekter 

av kulturell mångfald och 

hållbar utveckling i sitt 

bildskapande 

Eleven granskar i sina bilder 

kulturell mångfald och hållbar 

utveckling och blir medveten 

om möjligheterna att påverka 

genom bilder 

Eleven uttrycker sina åsikter i frågor som 

berör kulturell mångfald och hållbar 

utveckling och behandlar dem i sitt 

bildskapande 

 

 


