
Delkurs 1: Bild och lärande, 3 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

skapa bilder med olika digitala och 
hantverksmässiga tekniker, 
verktyg och material

identifiera, reflektera och använda 
sig av ämnesspecifika begrepp

integrera digitala resurser som 
pedagogiskt verktyg

Betyg på delkurs 1 (U -G) sätts enligt nedan:
Betyg U (Underkänt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.
För betyg G (Godkänt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

Delkurs 2: Bildteori och visuell kommunikation, 4 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

använda sig av material, teknik 
och verktyg i ett gestaltande 
arbete för ett bestämt syfte

tillämpa bildkommunikativa 
metoder 

analysera historiska och samtida 
bilders innehåll och funktioner 
samt tillämpa bildteoretiska 
begrepp

Studenten analyserar olika bilder 
utifrån innehåll och funktion.

En skriftlig inlämningsuppgift i form av 
ett PM

Betyg på delkurs 2 (U -G) sätts enligt nedan:
Betyg U (Underkänt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.
För betyg G (Godkänt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

Delkurs 3: Projektarbete med ämnesdidaktisk reflektion, 8 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Grundkvalitet nivå 1
Kvalitetsnivå för godkänt 
betyg

Högre kvalitet nivå 2
Kvalitetsnivå för högre betyg

Högsta kvalitetsnivå nivå 3
Kvalitetsnivå för högre betyg

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

använda sig av material, teknik 
och verktyg i ett gestaltande 
arbete för ett bestämt syfte

Studenten gör ett gestaltande 
arbete där material och teknik är 
valt utifrån ett bestämt syfte som 
dokumenteras i en processfilm. 

I det gestaltande arbetet 
är material och teknik 
valt utifrån ett bestämt 
syfte. Processen visas 
tydligt och det framgår 
att studenten har provat 
och omprovat för bästa 
resultat. 

 Material och teknik är valt 
med säkerhet och användes 
på ett väl fungerande sätt 
utifrån syftet. Processfilmen 
visar att studenten har 
omprovat systematiskt.

Materialval och teknik förstärker 
gestaltningens kommunikativa 
uttryck

Ett praktiskt prov i form av ett 
gestaltande arbete
                                                                                                                                                                                                                                                                
Ett praktisk prov i form av en 
processfilm av sitt gestaltande arbete

utvärdera och dra slutsatser om 
sin egen lärprocess

Studenten reflekterar i text och 
bild kring sin process med det 
gestaltande arbetet.

Ett adekvat urval av 
bilder och text används 
för att tydligt visa 
processen. Texten 
innehåller reflektion och 
utvärdering av den egna 
lärprocessen.

Texten tydliggör och 
motiverar de val som gjorts i 
processen för att nå det 
bestämda syftet med 
gestaltningen

Texten innehåller diskussion och 
argumentation för de  
ställningstaganden som gjorts.

formulera och diskutera 
ämnesdidaktiska frågeställningar 

Studenten identifierar och 
formulerar  ämnesdidaktiska 
frågeställningar  

Texten beskriver, 
identifierar och 
formulerar 
ämnesdidaktiska 
frågeställningar  

I texten reflekteras kring och 
diskuteras ämnesdidaktik 
som skapar goda 
förutsättningar för elevers 
lärande

Texten innehåller en 
ämnesdidaktisk diskussion som 
är utförlig och nyanserad och där 
centrala begrepp används.  

tillämpa relevanta bildbegrepp ur 
ett kommunaktivt perspektiv

Studenten motiverar i text och 
processfilm sina kommunikativa 
val för önskat uttryck

I text och processfilm 
tillämpas ämnesrelevanta 
begrepp 

En skriftlig hemtentamen                    

Ett praktisk prov i form av en 
processfilm av sitt gestaltande arbete

Betyg på delkurs 3 (F - A) sätts genom en sammanvägning enligt nedan:

Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.

Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om kvalitetsnivå 1 kan uppnås med mindre korrigeringar.

För betyg E (Tillräckligt) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 är uppfyllda.
För betyg D (Tillfredsställande) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 är uppfyllda samt att två kriterier på  kvalitetsnivå 2 är uppfyllda.

För betyg C (Bra) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 och 2 är uppfyllda.

För betyg B (Mycket bra) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1  och 2 är uppfyllda samt att två kriterier på kvalitetsnivå 3 är uppfyllda.

För betyg A (Utmärkt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

En skriftlig hemtentamen

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp, GN, (HVBFVI)
Betygskriterier. Gäller från och med höstterminen 2021. 
Fastställda av institutionsstyrelsen 2021-03-02.

Studenten skapar en tecknad serie Ett praktiskt prov i form av ett 
gestaltande arbete

Studenten skapar 
instruktionsfilmer

Ett praktiskt prov i form av skapande av 
tre olika digitala 
resurser/instruktionsfilmer

Grundkvalitet 
Kvalitetsnivå för godkänt betyg

Instruktionsfilmerna visar att studenten kan använda material och teknik på adekvata sätt 
för att framställa olika typer av gestaltande arbeten. 

I filmern a tillämpas  bildspecifika begrepp som stödjer elever i utvecklandet av 
begreppskunskaper

Filmerna har relevans för att visa olika aspekter av bildskapande och kan användas i 
undervisning i grundskolan.

Grundkvalitet 
Kvalitetsnivå för godkänt betyg

I serien  tillämpas seriegrammatiska  principer för ett bestämt syfte

I serien tillämpas bildkommunikativa metoder så budskapet framgår tydligt

I analysen tillämpas bildteoretiska begrepp.



Delkurs 4: Visuell kultur, 3 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

gestalta och kommunicera 
aktuella frågor ur ett didaktiskt 
perspektiv

studenten gör en audiovisuell 
gestaltning som kan användas i 
undervisning i grundskolan samt 
ger gensvar på annan students 
film

diskutera bild och mediers 
betydelse i barn och ungas visuella 
kulturer

I studentens gestaltning finns 
kopplingar till barn och ungas 
visuella kulturer

 diskutera didaktiska 
frågeställningar om barn och 
ungas visuella kulturer

Vid redovisningen diskuteras 
didaktiska frågeställningar

Betyg på delkurs 4 (U -G) sätts enligt nedan:

Betyg U (Underkänt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.

För betyg G (Godkänt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

Delkurs 5: Bilddidaktik, 4 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

välja och reflektera kring material, 
teknik och verktyg i ett 
gestaltande arbete 

Studenten gör en gestaltning med 
återbruksmaterial utifrån temat 
hållbar utveckling

Ett praktiskt prov i form av ett 
gestaltande arbete 

utvärdera och dra slutsatser om 
sin egen lärprocess

använda relevanta didaktiska 
begrepp och teorier 

Betyg på delkurs 5 (U -G) sätts enligt nedan:

Betyg U (Underkänt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.

För betyg G (Godkänt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

Delkurs 6: Didaktisk planering med bedömning, 8 hp

Betygskriterier
För godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Studentprestation
Hur studenten visar sin kunskap

Grundkvalitet nivå 1
Kvalitetsnivå för godkänt 
betyg

Högre kvalitet nivå 2
Kvalitetsnivå för högre betyg

Högsta kvalitetsnivå nivå 3
Kvalitetsnivå för högre betyg

Det förväntade studieresultatet provas 
genom:

planera undervisning i förhållande 
till gällande styrdokument i 
bildämnet med fokus på lärande, 
kunskapsutveckling och 
progression

I studentens pedagogiska 
planering framgår 
progression och 
kunskapsutveckling.

Valt innehåll  främjar elevers 
förståelse och  
kunskapsutveckling 

diskutera kunskapsutveckling, 
progression och kompetens i 
förhållande till gällande 
styrdokument i bildämnet

I  texten är diskussionen 
relevant och 
ämnesteoretiskt korrekt

Diskussionen visar hur valda 
metoder främjar elevers 
förståelse för ämnets 
övergripande syften. 

Resonemangen är självständiga, 
utförliga och precisa.

diskutera bedömning i förhållande 
till kunskapskraven i bildämnet

I kommentarstexten 
diskuteras hur  
bedömning och 
kunskapskrav kan 
användas.

Diskussionerna är relevanta 
och ämnesteoretiskt 
korrekta.

Resonemangen är självständiga, 
utförliga och precisa.

använda relevanta begrepp och 
teorier 

I texten används  
grundläggande  teori och  
begreppen är korrekta. 

Ställningstaganden 
motiveras och konkretiseras 
med stöd i didaktiska teorier 
och begrepp i planeringen

Betyg på delkurs 3 (F - A) sätts genom en sammanvägning enligt nedan:
Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om kriterierna på kvalitetsnivå 1 inte uppnåtts.
Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om kvalitetsnivå 1 kan uppnås med mindre korrigeringar.
För betyg E (Tillräckligt) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 är uppfyllda.
För betyg D (Tillfredsställande) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 är uppfyllda samt att tre kriterier på  kvalitetsnivå 2 är uppfyllda.
För betyg C (Bra) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 och 2 är uppfyllda.
För betyg B (Mycket bra) krävs att samtliga grundläggande krav och alla kriterier på kvalitetsnivå 1 och 2 är uppfyllda samt att ett kriterium på kvalitetsnivå 3 är uppfyllt.
För betyg A (Utmärkt) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda.

En audiovisuell gestaltning samt en 
muntlig redovisning i form av ett 
gensvar på annans students 
audiovisuella gestaltning

En skriftlig hemtentamenI text behandlar studenten sin 
egen lärprocess

Studenten gör en pedagogisk 
planering med en 
kommentarstext.

En skriftlig hemtentamen

Grundkvalitet 
Kvalitetsnivå för godkänt betyg

I gestaltningen  har studenten valt lämpligt material och teknik och använder dem på ett 
väl fungerande sätt utifrån syftet.  

Texten innehåller motiveringar och reflektion kring de val som gjorts för att nå det 
bestämda syftet med gestaltningen.

I texten användes  grundläggande teori och  begreppen är korrekta. 

Grundkvalitet 
Kvalitetsnivå för godkänt betyg

I den audiovisuella gestaltningen behandlas visuell kultur för användning i undervisning för 
specifik årskurs. Gensvaret belyser relevans och användbarhet i annan students 
gestaltning. 

Gestaltningen väcker frågor eller förmedlar tydliga ställningstaganden  kring bild och 
mediers betydelse. I gensvaret behandlas mediers betydelse. 

I redovisningen behandlas och diskuteras  didaktiska frågor.


