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Dessa anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst följs då de studerande som 
avlägger gymnasiediplom har inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016.

1 Gymnasiediplomets form, uppbyggnad och 
omfattning

Gymnasiediplomet i bildkonst är ett prov som den studerande avlägger självstän- 
digt under övervakning av bildkonstläraren. Gymnasiediplomet avläggs under 
en tillämpad gymnasiekurs och för genomförandet reserveras 38 timmar. Innan 
gymnasiediplomet avläggs ska den studerande ha slutfört minst fyra (4) bild- 
konstkurser som gymnasiet har godkänt.

Gymnasiediplomet i bildkonst består av ett verk och en portfölj. Det finns minst 
fem alternativa uppgifter varav den studerande väljer en. Diplomuppgifterna 
bygger på de obligatoriska och fördjupade kurserna i bildkonst i grunderna för 
gymnasiets läroplan.

Gymnasiediplomet i bildkonst som helhet
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2 Diplomkursen

I början av diplomkursen (2–3 h) delar läraren ut anvisningarna för avläggandet 
av gymnasiediplomet och årets alternativa uppgifter med bedömningsobjekt till 
de studerande, och går igenom materialet med dem. De studerande har rätt att få 
handledning av läraren under dessa timmar.

Den studerande gör i början av diplomkursen upp en arbetsplan och en tidtabell 
(bilaga 3), som beskriver utgångspunkterna för arbetet, målen och en planerad 
tidsanvändning för kursen. Den studerande ger en kopia av arbetsplanen och 
tidtabellen till sin bildkonstlärare. Arbetsplanen och tidtabellen bifogas portföljen, 
men de bedöms inte.

Med lärarens tillstånd får den studerande vid behov avlägga en del av sitt gymna- 
siediplom på en annan plats och/eller vid en annan tidpunkt än den som har 
reserverats för diplomkursen. Läraren har rätt att avgränsa den studerandes verk- 
samhetsformer.

Det rekommenderas att den studerande för arbetsdagbok under diplomkursen 
och utnyttjar den vid beskrivningen av arbetsprocessen i portföljen. Arbetsdag- 
boken lämnas inte in för bedömning.

Om den studerande avlägger diplomkursen utan att lämna in diplomarbetet    
till bedömning, kan han eller hon få en godkänd kursprestation i bildkonst för 
kursen, om villkoren för detta uppfylls. De studerande kan ta om diplomkursen i 
bildkonst genom att avlägga kursen på nytt.

Studerande som har avlagt gymnasiediplomet i bildkonst får ett särskilt diplom- 
betyg som bilaga till avgångsbetyget från gymnasiet. Gymnasiediplomet antecknas 
i punkten ”ytterligare information” på avgångsbetyget. Diplomkursen som avläggs 
som tillämpad gymnasiekurs antecknas på avgångsbetyget på det sätt som anges 
i skolans läroplan.

3 Portföljen

Portföljen för gymnasiediplomet i bildkonst innehåller
1) Skisser, experiment och studier från olika skeden i arbetet
2) En beskrivning av hur arbetet framskridit och av eventuella ändringar
3) Kännedom om bildkonst och visuell kultur: Skriftliga tankar kring och bildma- 

terial om sådan bildkonst och/eller visuell kultur som inverkat på arbetet
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4) En självvärdering av arbetsprocessen och verket
5) En källförteckning med uppgifter om alla tryckta, otryckta och elektroniska 

källor som den studerande har använt sig av
6) Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabell

I portföljens skriftliga del ger den studerande prov på sin kännedom om bild- 
konst och visuell kultur och diskuterar kring sitt arbete på området för visuell 
kultur. Den studerande väljer vilken skriftlig stil, texttyp/texttyper och hurdant 
bildmaterial han eller hon använder. Det skriftliga resonemanget kan exempelvis 
vara berättande, specificerande eller ställningstagande text. Texten kan vara till 
exempel en facktext, en debattartikel, en fiktiv historia, en dikt eller en novell.

Den studerande väljer formen för portföljen (mapp, bok, video, digitalt lagrings- 
medium, blogg osv.). Portföljens yttre bör vara motiverat i förhållande till den 
uppgift som valts.

4 Verket

Den studerande ska själv stå för idéerna till och planeringen och genomförandet 
av verket. Den studerande väljer uttrycksmedlen, materialen och teknikerna 
utifrån de mål han eller hon satt upp och den uppgift som valts. Den infallsvinkel 
och det sätt att utföra uppgiften som den studerande har valt samt en eventuell 
avgränsning av uppgiften inverkar på verkets visuella form.

Den studerande utför uppgiften genom att använda det uttrycksmedel inom bild- 
konsten som han eller hon har valt. Beroende på uppgiften kan verket genom- 
föras med metoder inom traditionell bildkonst, fotokonst, grafisk planering, 
formgivning, miljöplanering, arkitektur och modern konst eller en kombination 
av dem. På det sätt som är utmärkande för modern konst kan verket fängsla inte 
bara synsinnet utan också andra sinnen. Verket kan utgöras av t.ex. en installa- 
tion, en performance, ett medie-, samhällskonst- eller miljökonstverk. Förutom 
det visuella kan också ljud, rörelse, dans, sång, ord och begrepp utgöra en del 
av konstverket.
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5 Bedömning av gymnasiediplomet

5.1 Allmänt
Bedömningen av gymnasiediplomet fokuserar på portföljen, verket och den 
helhet dessa bildar.

Portföljen står för hälften (1/2) av vitsordet för gymnasiediplomet. 
Verket står för hälften (1/2) av vitsordet för gymnasiediplomet.

Bedömningen av gymnasiediplomet bygger på
•	 bedömningsobjekt och kriterier som är gemensamma för alla uppgifter.

Gymnasiediplomet bedöms av gymnasiets bildkonstlärare och en annan sakkunnig 
inom bildkonst. Vardera bedömaren utför först en självständig bedömning. Bedö- 
maren bedömer portföljen och verket separat samt den helhet dessa bildar. Varje 
bedömning görs på skalan 1–5. Utifrån dessa lägger bedömaren fram sitt eget 
förslag till vitsord för gymnasiediplomet.

Bedömarna fattar ett gemensamt beslut om vitsordet för den studerandes gymna- 
siediplom. Beslutet fattas på följande sätt: Medeltalet av bedömarnas förslag till 
vitsord räknas ut och avrundas till närmaste heltal/vitsord (0,50 avrundas uppåt 
till följande heltal/vitsord).

Det vitsord som bestäms enligt medeltalet av bedömarnas förslag till vitsord kan 
efter gemensamt övervägande av dem som beslutar om bedömningen höjas, ifall 
portföljen eller verket har särskilda förtjänster.

Om bedömarna inte kommer överens om vitsordet utser rektor en tredje bedö- 
mare som först utför en självständig bedömning. Medeltalet av de tre bedömarnas 
förslag till vitsord räknas ut och avrundas till närmaste heltal/vitsord (0,50 avrundas 
uppåt till följande heltal/vitsord).

Över diplomprestationen uppgörs ett bedömningsprotokoll som undertecknas  
av alla bedömare som deltagit i bedömningen. Bedömningsprotokollet förvaras i 
gymnasiets arkiv.

5.2 Betyg över gymnasiediplom
Diplombetyget innehåller följande information om det avlagda gymnasiediplomet:
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Diplombetygets framsida:
Vitsord för gymnasiediplomet i bildkonst: 
5 = utmärkt
4 = berömlig
3 = god
2 = nöjaktig
1 = godkänd

Diplombetygets frånsida:
•	 Delar i gymnasiediplomet i bildkonst
•	 Uppgift för gymnasiediplomet i bildkonst
•	 En beskrivning av den studerandes gymnasiediplom i bildkonst
•	 Kriterier för vitsordet för gymnasiediplomet i bildkonst för vitsorden utmärkt 

(5), god (3), och godkänd (1)
(Kapitel 5.5 Objekt och kriterier för helhetsbedömning av gymnasiediplomet)

Från och med våren 2012 har gymnasierna möjlighet att använda ett avgiftsfritt, 
elektroniskt ifyllbart och utskrivbart betygsformulär. Eftersom gymnasiediplom 
som avlagts vid olika gymnasier ska vara jämförbara, används ett enhetligt betygs- 
formulär. Ett meddelande om det nya elektroniska betygsformuläret skickades 
till gymnasierna i april 2012 (Utbildningsstyrelsens meddelande 47/2012). Om 
gymnasierna har kvar gamla beställda tryckta betygsformulär, får de användas så 
länge de räcker till.

Öppenheten i bedömningen av gymnasiediplomet och utvecklingen av diplomet 
stöds av att man kan ordna en utställning av diplomarbetena, som kan åtföljas av 
en offentlig bedömningsdiskussion. Utställningen och bedömningsdiskussionen 
är för gymnasierna frivillig verksamhet som stöder läroanstaltens utvecklingsar- 
bete.

5.3 Objekt och kriterier för bedömning av portföljen

Bedömningsobjekt
•	 Skisser, experiment, studier och annat material
•	 En beskrivning av hur arbetet framskridit
•	 Kännedom om bildkonst och visuell kultur
•	 Självvärdering av arbetsprocessen och verket
•	 Portföljens visuella yttre

Kriterier för bedömning av portföljen
Kriterier för vitsordet 5 (utmärkt)
•	 Den studerande har valt tydliga och krävande utgångspunkter och mål för 

sitt arbete.
•	 Beskrivningen av arbetet stöder på ett synnerligen bra sätt den uppgift som 

den studerande har valt, dess utgångspunkter och mål.
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•	 Den studerande är kritisk, fördomsfri och målmedveten i sökandet efter 
information och i de experiment som görs.

•	 Den studerande ger prov på utmärkta kunskaper i bildkonst och visuell
kultur och kan anknyta sitt arbete till området för visuell kultur.

•	 Den studerande gör en mångsidig utvärdering av sina val liksom även av 
styrkorna och bristerna i sitt arbete.

•	 Portföljens visuella yttre är underbyggt, finslipat och intressant

Kriterier för vitsordet 3 (god)
•	 Portföljen förmedlar den studerandes utgångspunkter, mål och val.
•	 Beskrivningen av arbetet stöder i regel den uppgift som den studerande har 

valt, dess utgångspunkter och mål.
•	 Den studerande är i någon mån kritisk, fördomsfri och målmedveten i 

sökandet efter information och i de experiment som görs.
•	 Den studerande ger prov på kunskaper i bildkonst och visuell kultur.
•	 Den studerande gör en varierande utvärdering av sina val liksom även av 

styrkorna och bristerna i sitt arbete.

Kriterierna för vitsordet 1 (godkänd)
•	 Den studerandes utgångspunkter, mål och val har beskrivits bristfälligt.
•	 Beskrivningen av arbetet ger inte tillräckligt stöd åt den valda uppgiften, dess 

utgångspunkter och mål.
•	 Den studerande är knappast alls kritisk, fördomsfri eller målmedveten i 

sökandet efter information och i de experiment som görs.
•	 Den studerande har svag kännedom om bildkonst och visuell kultur och gör 

en otillräcklig utvärdering av sitt arbete.

5.4 Objekt och kriterier för bedömning av verket

Bedömningsobjekt
•	 Verket i sin helhet
•	 Användningen av uttrycksmedel, material och tekniker
•	 Behandlingen av ämnet
•	 Förhållandet mellan verket och ämnet

Kriterier för bedömning av verket
Kriterier för vitsordet 5 (utmärkt)
•	 Verket utgör en effektfull, djup och intressant helhet.
•	 De uttrycksmedel, material och tekniska lösningar som använts i verket 

stöder varandra på ett utmärkt sätt.
•	 Verket behandlar ämnet på ett fyndigt och originellt sätt.
•	 Verket som helhet förmedlar det valda ämnet och de uppsatta målen på ett 

utmärkt sätt.

Kriterier för vitsordet 3 (god)
•	 Verket utgör en intressant helhet.
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•	 Uttrycksmedlen, materialen och de tekniska lösningarna har använts rutinerat.
•	 Verket som helhet förmedlar det valda ämnet och de uppsatta målen på ett 

bra sätt.

Kriterier för vitsordet 1 (godkänd)
•	 Användningen av uttrycksmedel, material och tekniska lösningar är oruti- 

nerad.
•	 Verket som helhet förmedlar dåligt det valda ämnet och de uppsatta målen.

5.5 Objekt och kriterier för helhetsbedömning av 
gymnasiediplomet

Objekt för helhetsbedömning av gymnasiediplomet
•	 Det inbördes sambandet mellan gymnasiediplomets innehåll och yttre
•	 Det konstnärliga och visuella utförandet av gymnasiediplomet
•	 Kännedom om bildkonst och visuell kultur
•	 Självvärdering, processtänkande och inlärning
•	 Gymnasiediplomet som helhet

Kriterier för helhetsbedömning av gymnasiediplomet
Kriterier för vitsordet 5 (utmärkt)
•	 Gymnasiediplomet som helhet berättar om upphovsmannens syften.
•	 Gymnasiediplomet bildar en konstnärlig helhet, där innehåll och framställ- 

ning stöder varandra.
•	 Gymnasiediplomet ger prov på utmärkta kunskaper i bildkonst och visuell 

kultur.
•	 Den studerande gör en djupgående utvärdering av arbetsprocessen och 

verket utifrån sin egen inlärning.
•	 Gymnasiediplomet som helhet är högklassigt samt visuellt intressant och 

underbyggt.

Kriterier för vitsordet 3 (god)
•	 Gymnasiediplomet som helhet berättar om upphovsmannens syften och är 

visuellt underbyggt.
•	 Gymnasiediplomet visar upphovsmannens goda föresatser att fullfölja en 

konstnärlig helhet.
•	 Gymnasiediplomet ger prov på kunskaper i bildkonst och visuell kultur.
•	 Den studerande utvärderar arbetsprocessen och verket utifrån sin egen inlär- 

ning.

Kriterier för vitsordet 1 (godkänd)
•	 Gymnasiediplomet bildar ingen tydlig konstnärlig helhet.
•	 Gymnasiediplomet visar på knapp kännedom om bildkonst och visuell 

kultur.
•	 Den studerande gör en otillräcklig utvärdering av arbetsprocessen och verket 

utifrån sin egen inlärning.
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6  Bilagor

Bilaga 1
Kom-ihåg-lista för den studerande
Du utför diplomarbetet självständigt under lärarens övervakning. Detta innebär att 
du inte får handledning av läraren under arbetets gång. Du ska själv ha kommit 
på idén till verket och planerat och genomfört det.

Före diplomkursen
 Bekanta dig med uppgifterna i god tid.
 Samla ihop både visuell och skriftlig bakgrundsinformation och material för 

den uppgift du valt.
 Sök efter information om konst och visuell kultur på utställningar, museer 

och på webben, för du behöver den för den skriftliga delen i portföljen.
 Gör skisser och fundera över olika alternativ redan innan den egentliga 

diplomkursen börjar.
 Förvara och förse varje skiss och experiment med datum.
 Foga senare skisserna och experimenten till portföljen för att visa hur det 

visuella tänkandet och planeringen har utvecklats.

I början av diplomkursen
 Fyll omsorgsfullt i arbetsplanen och tidtabellen. Med hjälp av dem kan du 

följa upp arbetet och tidsanvändningen.
 Fyll i arbetsplanen och tidtabellen enligt följande:

 Av timantalet för kursen (38 h) har 2–3 timmar reserverats för beskrivning 
av uppgiften. Reservera tillräckligt med tid för att sammanställa portföljen.

 Ge en kopia av arbetsplanen och tidtabellen till din bildkonstlärare i 
början av kursen.

 Av motiverade skäl kan du göra ändringar i arbetsplanen och tidtabellen.  
Fyll då i blanketten på nytt och ger en kopia av blanketten till din lärare.

Under kursens gång
 Förse varje skiss med datum, för arbetsprocessens gång ska framgå av port-

följen.
 Dokumentera ditt arbete för det är ett stöd när du utvecklar idéer, fattar 

beslut och sammanställer portföljen i slutet av kursen. Du kan dokumentera 
de olika arbetsskedena genom att exempelvis fotografera dem, spela in dem 
på video eller skriva om dem.

 Skaffa i tid fram det källmaterial du behöver för att påvisa din kännedom om 
bildkonst och visuell kultur.

 För arbetsdagbok där du kan teckna och skriva ner dina egna idéer, tankar 
och resonemang och hur arbetet framskrider. Ta hjälp av anteckningarna när 
du sammanställer portföljen.
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I slutet av diplomkursen
  Finslipa portföljen.
  Kom ihåg att också bifoga en självvärdering av ditt arbete till portföljen:

Bedöm hur arbetet avancerade och hur du lyckades nå dina syften och mål. 
Vad var svårt? Hur löste du problem? Varifrån fi ck du idén till ditt arbete? Hur 
vidareutvecklade du den? Hur lyckades du med att foga ett skriftligt reso-
nemang till ditt ämne? Motivera också valet av uttrycksformer, tekniker och 
material.

  Beskriv och motivera ändringarna i portföljen, om du ändrade dina utgångs-
punkter för arbetet under kursens gång.

 Foga arbetsplanen och tidtabellen till portföljen.
  Foga inte arbetsdagboken till portföljen.
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Bilaga 2

Kom-ihåg-lista för läraren 
Före diplomkursen
 Dela ut uppgifterna till studerandena redan under våren. Detta är viktigt i 

synnerhet om diplomkursen hålls redan under den första perioden av läsåret.
 Använd de 2–3 första timmarna av diplomkursen till att gå igenom uppgif-

terna och anvisningarna för gymnasiediplomet tillsammans med studeran-
dena.

 Ge de studerande handledning och stöd vid uppgörandet av arbetsplanen 
och tidtabellen i början av diplomkursen (de har rätt till det).

 Be studerandena att göra upp en arbetsplan och en tidtabell (bilaga 3) och 
att ge en kopia av dem till dig innan det egentliga arbetet börjar.

 Påminn studerandena om att de på förhand måste avtala med läraren om 
eventuella moment som görs utanför skolan (tidsanvändning, rapportering).

 Uppmana studerandena att kontrollera arbetsplanen och tidtabellen då och 
då.

 Påminn studerandena om den tid det tar att sammanställa portföljen.

Under diplomkursen
 För bok över de studerandes närvaro på diplomkurslektionerna.
 Kom ihåg att i god tid reservera tid och plats för en eventuell utställning av 

diplomarbetena och en bedömningsdiskussion.
 Informera om den kommande utställningen.

Efter diplomkursen
 Ordna en utställning och en offentlig bedömningsdiskussion för de övriga 

studerandena och föräldrarna.
 Utställningen och presentationen av arbetena är frivilliga för gymnasiet, men 

det är ett bra sätt att utveckla gymnasiediplomet och göra det känt.

Bedömningen
 Ordna bedömningsprocessen enligt anvisningarna (se 5 Bedömning av 

gymnasiediplomet, 5.1. Allmänt)
 Ordna ett gemensamt bedömningsmöte där ni beslutar om vitsorden.
 Låt rektor utse en tredje bedömare om ni inte är eniga.
 För ett bedömningsprotokoll. Protokollet undertecknas av vardera bedö-

maren och förvaras i gymnasiets arkiv.
 Var uppmuntrande i bedömningen och betona arbetets förtjänster.
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Bilaga 3

Arbetsplan och tidtabell 
Blanketten ges till läraren innan arbetet inleds.

Den studerandes namn: _____________________________________________   

Gymnasiets namn:  _____________________________________________

Uppgiftens nummer och namn: __________________________________________

Arbetsplan

I Utgångspunkterna för arbetet
 Varför valde du den här uppgiften? 

 
II Arbetets syften och mål 
 Vilka syften och mål har ditt arbete?
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 Vad vill du berätta? Vad vill du undersöka?

 

  

 Hurdana uttrycksformer och tekniker har du tänkt använda?  

 Vilket fenomen inom bildkonsten eller den visuella kulturen anknyter ditt 
 arbete till? 

Använd extra ark vid behov
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Tidtabell

Datum Arbetsskede Varaktighet (en timme 
är 45 min.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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