
Kunskapskrav	i	Bild	Åk	4-6	
Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen. 

 Ännu ej 
godtagbara 
kunskaper 

Godtagbara 
kunskaper 

Mer än 
godtagbara 
kunskaper 

 

Framställa bilder   Jag kan framställa 
några olika typer av 
berättande och 
informativa bilder 
med ett enkelt 
bildspråk och 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer så 
att budskapet 
framgår.  

Jag kan framställa 
några olika typer av 
berättande och 
informativa bilder 
med ett utvecklat 
bildspråk och 
ganska så väl 
genomarbetade 
uttrycksformer så 
att budskapet 
framgår.  

Jag kan framställa 
några olika typer av 
berättande och 
informativa bilder 
med ett 
välutvecklat 
bildspråk och väl 
genomarbetade 
uttrycksformer så 
att budskapet 
framgår. 

Tekniker, verktyg 
& material 

 I arbetet kan jag 
använda några 
olika tekniker, 
verktyg och 
material på ett i 
huvudsak 
fungerande sätt.  

I arbetet kan jag 
använda några 
olika tekniker, 
verktyg och 
material på ett 
ganska så väl 
fungerande och 
varierat sätt.  

I arbetet kan jag 
använda några 
olika tekniker, 
verktyg och 
material på ett väl 
fungerande, 
varierat och idérikt 
sätt.  

Kombinera 
bildelement 

 Jag kombinerar 
några olika 
bildelement på ett i 
huvudsak 
fungerande sätt.  

Jag kombinerar 
några olika 
bildelement på ett 
ganska så väl 
fungerande sätt. 

Jag kombinerar 
några olika 
bildelement på ett 
väl fungerande sätt. 

Utveckla idéer  Jag kan i det 
bildskapande 
arbetet bidra till att 
utveckla idéer inom 
några olika 
ämnesområden 
genom att 
återanvända dåtida 
bilder och 
inspirationsmaterial 

Jag kan i det 
bildskapande 
arbetet utveckla 
delvis egna idéer 
inom några olika 
ämnesområden 
genom att 
återanvända dåtida 
bilder och och 
inspirationsmaterial  

Jag kan i det 
bildskapande 
arbetet utveckla 
egna idéer inom 
några olika 
ämnesområden 
genom att 
återanvända dåtida 
bilder och 
inspirationsmaterial 

Formulera & välja 
handlingsalternativ 

 Under 
arbetsprocessen 
bidrar jag till att 
välja 
handlingsalternativ 
som leder framåt.  

Under 
arbetsprocessen 
väljer jag 
handlingsalternativ 
som med någon 
bearbetning leder 
framåt.  

Under 
arbetsprocessen 
väljer jag 
handlingsalternativ 
som leder framåt. 



 Ännu ej 
godtagbara 
kunskaper 

Godtagbara 
kunskaper 

Mer än 
godtagbara 
kunskaper 

 

Presentera bilder  Jag kan presentera 
mina bilder med 
viss anpassning till 
syftet.  

Jag kan presentera 
mina bilder med 
ganska så god 
anpassning till 
syftet.  

Jag kan presentera 
mina bilder med 
god anpassning till 
syftet. 

Ge omdömen om 
arbetet 

 Jag kan ge enkla 
omdömen om 
arbetsprocessen 
och kvaliteten i 
bildarbetet.  

Jag kan ge 
utvecklade 
omdömen om 
arbetsprocessen 
och kvaliteten i 
bildarbetet. 

Jag kan ge 
välutvecklade 
omdömen om 
arbetsprocessen 
och kvaliteten i 
bildarbetet. 

Resonemang & 
koppling 

 Jag kan föra enkla 
och till viss del 
motiverade samtal 
om uttryck, innehåll 
och funktion i bilder 
från olika tider och 
kulturer och gör 
kopplingar till egna 
erfarenheter, andra 
bilder och 
företeelser i 
omvärlden. 

Jag kan föra 
utvecklade och 
relativt väl 
motiverade samtal 
om uttryck, innehåll 
och funktion i bilder 
från olika tider och 
kulturer och gör 
kopplingar till egna 
erfarenheter, andra 
bilder och 
företeelser i 
omvärlden.  

Jag kan föra 
utvecklade och väl 
motiverade samtal 
om uttryck, innehåll 
och funktion i bilder 
från olika tider och 
kulturer och gör 
kopplingar till egna 
erfarenheter, andra 
bilder och 
företeelser i 
omvärlden. 

	


