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Skolverket har nu beslutat kursplaner för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt 
kunskapskrav för alla de obligatoriska skolformerna. De kommer att publiceras i Statens 
Skolverks författningssamling (SKOLFS) under mars månad och blir då bindande föreskrifter. Vi 
har dock bedömt att det är mycket viktigt för skolorna att få tillgång till alla styrdokument så 
tidigt som möjligt och därför publiceras de nu i pdf-format på Skolverkets webbplats.  
 
I den slutliga versionen som kommer att publiceras i SKOLFS kommer det även att finnas två 
kolumner för betygsstegen B och D med texten: Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till 
övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. Av tekniska orsaker finns inte denna mellanliggande text med i pdf-versionen. 
 
Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 
2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs 7 gälla som 
godtagbara kunskaper. 
 



2 

Bild 
 
Kunskapskrav 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, 
verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom 
kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.  
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss 
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om 
arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. 
 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och 
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra 
bilder och företeelser i omvärlden.  
 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl 
genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några 
olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa 
olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl 
fungerande sätt.  
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven 
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven 
presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan 
också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.  
 
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll 
och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra 
bilder och företeelser i omvärlden. 
 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, 
verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. 
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.  



3 

 
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ 
som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte 
och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet.  
 
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och 
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra 
bilder och företeelser i omvärlden. 
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och 
material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att 
skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i 
huvudsak fungerande sätt.  
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss 
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om 
arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i 
bildarbetet. 
 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till 
viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp. 
 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl 
genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika 
tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och 
omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.  Dessutom kombinerar eleven 
former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. 
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ 
som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med 
relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen 
om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, 
funktion och kvalitet i bildarbetet. 
 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade 
och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. 
 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och 
material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då 
systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven 
former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.  
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Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. 
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa 
samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.  
 
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
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Kunskapskrav för 
betyget E i slutet av 
årskurs 6 

Kunskapskrav för 
betyget C i slutet av 
årskurs 6 

Kunskapskrav för 
betyget A i slutet av 
årskurs 6 

Eleven kan framställa några 
olika typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett enkelt bildspråk och 
delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda några 
olika tekniker, verktyg och 
material på i huvudsak 
fungerande sätt för att 
skapa olika uttryck. 
Dessutom kombinerar 
eleven några olika 
bildelement på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 
  
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet bidra 
till att utveckla idéer inom 
några olika ämnesområden 
genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder 
och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen 
bidrar eleven till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ som 
leder framåt. Dessutom kan 
eleven presentera sina bilder 
med viss anpassning till 
syfte och sammanhang. 
Eleven kan också ge enkla 
omdömen om 
arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 
 
 
 
Eleven kan föra enkla och 
till viss del underbyggda 
resonemang om uttryck, 
innehåll och funktion i bilder 
från olika tider och kulturer 

Eleven kan framställa några 
olika typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett utvecklat bildspråk och 
relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda några 
olika tekniker, verktyg och 
material på ett relativt väl 
fungerande och varierat 
sätt för att skapa olika 
uttryck. Dessutom 
kombinerar eleven några 
olika bildelement på ett 
relativt väl fungerande sätt. 
 
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet 
utveckla delvis egna idéer 
inom några olika 
ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller 
historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under 
arbetsprocessen formulerar 
och väljer eleven 
handlingsalternativ som 
med någon bearbetning 
leder framåt. Dessutom kan 
eleven presentera sina bilder 
med relativt god 
anpassning till syfte och 
sammanhang. Eleven kan 
också ge utvecklade 
omdömen om 
arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet.  
 
Eleven kan föra utvecklade 
och relativt väl 
underbyggda resonemang 
om uttryck, innehåll och 
funktion i bilder från olika 

Eleven kan framställa några 
olika typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett välutvecklat bildspråk 
och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda några 
olika tekniker, verktyg och 
material på ett väl 
fungerande, varierat och 
idérikt sätt för att skapa 
olika uttryck. Dessutom 
kombinerar eleven några 
olika bildelement på ett väl 
fungerande sätt.  
 
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet 
utveckla egna idéer inom 
några olika ämnesområden 
genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder 
och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer 
eleven handlingsalternativ 
som leder framåt. 
Dessutom kan eleven 
presentera sina bilder med 
god anpassning till syfte 
och sammanhang. Eleven 
kan också ge välutvecklade 
omdömen om 
arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet.  
 
 
 
Eleven kan föra utvecklade 
och väl underbyggda 
resonemang om uttryck, 
innehåll och funktion i bilder 
från olika tider och kulturer 
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och gör kopplingar till egna 
erfarenheter, andra bilder 
och företeelser i omvärlden.  

tider och kulturer och gör 
kopplingar till egna 
erfarenheter, andra bilder 
och företeelser i omvärlden. 

och gör kopplingar till egna 
erfarenheter, andra bilder 
och företeelser i omvärlden. 
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Kunskapskrav för 
betyget E i slutet av 
årskurs 9 

Kunskapskrav för 
betyget C i slutet av 
årskurs 9 

Kunskapskrav för 
betyget A i slutet av 
årskurs 9 

Eleven kan framställa olika 
typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett enkelt bildspråk och 
delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda olika 
tekniker, verktyg och 
material på ett i huvudsak 
fungerande sätt och prövar 
då hur dessa kan kombineras 
för att skapa olika uttryck. 
Dessutom kombinerar 
eleven former, färger och 
bildkompositioner på ett i 
huvudsak fungerande sätt.  
 
 
 
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet bidra 
till att utveckla idéer inom 
olika ämnesområden genom 
att återanvända samtida eller 
historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under 
arbetsprocessen bidrar 
eleven till att formulera 
och välja 
handlingsalternativ som 
leder framåt. Dessutom kan 
eleven presentera sina bilder 
med viss anpassning till 
syfte och sammanhang. 
Eleven kan också ge enkla 
omdömen om 
arbetsprocessen och visar då 
på enkla samband mellan 
uttryck, innehåll, funktion 
och kvalitet i bildarbetet. 
 
 
 

Eleven kan framställa olika 
typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett utvecklat bildspråk och 
relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda olika 
tekniker, verktyg och 
material på ett relativt väl 
fungerande och varierat 
sätt och prövar och 
omprövar då hur dessa kan 
kombineras för att skapa 
olika uttryck.  Dessutom 
kombinerar eleven former, 
färger och 
bildkompositioner på ett 
relativt väl fungerande sätt.
 
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet 
utveckla delvis egna idéer 
inom olika ämnesområden 
genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder 
och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer 
eleven handlingsalternativ 
som efter någon 
bearbetning leder framåt. 
Dessutom kan eleven 
presentera sina bilder med 
relativt god anpassning till 
syfte och sammanhang. 
Eleven kan också ge 
utvecklade omdömen om 
arbetsprocessen och visar då 
på förhållandevis 
komplexa samband mellan 
uttryck, innehåll, funktion 
och kvalitet i bildarbetet. 
 

Eleven kan framställa olika 
typer av berättande och 
informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, 
åsikter och upplevelser med 
ett välutvecklat bildspråk 
och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att 
budskapet framgår. I arbetet 
kan eleven använda olika 
tekniker, verktyg och 
material på ett väl 
fungerande, varierat och 
idérikt sätt och prövar och 
omprövar då systematiskt 
hur dessa kan kombineras 
för att skapa olika uttryck. 
Dessutom kombinerar 
eleven former, färger och 
bildkompositioner på ett väl 
fungerande sätt. 
 
Eleven kan i det 
bildskapande arbetet 
utveckla egna idéer inom 
olika ämnesområden genom 
att återanvända samtida eller 
historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer 
eleven handlingsalternativ 
som leder framåt. 
Dessutom kan eleven 
presentera sina bilder med 
god anpassning till syfte 
och sammanhang. Eleven 
kan också ge välutvecklade 
omdömen om 
arbetsprocessen och visar då 
på komplexa samband 
mellan uttryck, innehåll, 
funktion och kvalitet i 
bildarbetet.  
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Eleven kan tolka såväl 
samtida som historiska bilder 
och visuell kultur och för då 
enkla och till viss del 
underbyggda resonemang 
med kopplingar till egna 
erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. 
Dessutom beskriver eleven 
bildernas och verkens 
uttryck, innehåll och 
funktion på ett enkelt sätt 
med viss användning av 
ämnesspecifika begrepp.  

Eleven kan tolka såväl 
samtida som historiska bilder 
och visuell kultur och för då 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang 
med kopplingar till egna 
erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. 
Dessutom beskriver eleven 
bildernas och verkens 
uttryck, innehåll och 
funktion på ett utvecklat 
sätt med relativt god 
användning av 
ämnesspecifika begrepp. 

Eleven kan tolka såväl 
samtida som historiska bilder 
och visuell kultur och för då 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang 
med kopplingar till egna 
erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. 
Dessutom beskriver eleven 
bildernas och verkens 
uttryck, innehåll och 
funktion på ett välutvecklat 
sätt med god användning av 
ämnesspecifika begrepp. 

 


