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Projektet Intensivsvenska har utarbetat en relativt detaljerad ämnesplanering för 

undervisningen i ämnet bild. Utgångspunkten i ämnesplaneringen för bild har 

v arit en timmes undervisning i veckan under två läsår. 

Bild och andra ämnen 

I arbetet med ämnesplaneringen för ämnet bild har naturliga beröringspunkter 

med andra skolämnen återkommit – bildämnet verkar öppna dörren för  ämnes-

öv erskridande projekt. Bild och biologi är exempel på ett samarbete. Det är vanligt 

att eleverna får i uppgift avbilda växter och människokroppar parallellt med 

undervisningen i biologi. Ett annat exempel är samarbete med sva. Att illustrera 

berättelser, både gemensamma som förekommit vid högläsning i helklass och egna 

berättesler, är en återkommande uppgift i bild. Att lära sig mer om bildanalys i 

samband med teman som propaganda och reklam är ytterligare ett aktuellt tema i 

samarbetet mellan ämnena bild, svenska som andraspråk och samhällskunskap.  

Äv en om  utformningen av ämnesplaneringen har gjorts med tanke på möjliga 

samarbeten med andra ämnen har det varit viktigt att inte betrakta bild som ett 

hjälpämne till andra ämnen. I arbetet med ämnesplaneringen har stor vikt därför 

lagts vid ämnesrelaterade kärnfrågor , såsom bildkomposition, bilders uttryck, 

innehåll och funktion och olika tekniker.  
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Implementering av ämnesplaneringen i bild 

Ämnesplaneringen i bild utgår från en undervisningstimme per vecka i två år. 

Grundmodellen är illustrerad i tabellerna nedan.  

 

 
 
Det är ganska vanligt att skolor v äljer att erbjuda ämnet mer sammanhållet på 

schemat i stället för att läsa det öv er två år med en timme per vecka. En variant 

som många skolor använder är två timmars bildundervisning  per  vecka under två 

terminer. Liksom ämnesplaneringar i andra ämnen är planeringen för bildämnet 

flexibel och det är således enkelt att komprimera modulerna till två terminer i  

stället för fyra.  

Det är också möjligt att koncentrera ämnet till en termin, och då behöver 

elev erna fyra undervisningstimmar i veckan för att hinna med innehållet i alla 

moduler.  

 


