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Förord

Detta häfte ämnar att inspirera till och ge förslag på hur ämnesöver-
gripande samarbete med bild kan gå till. Övningarna i häftet har 

tillkommit som en del i vårt gestaltande examensarbete för lärarpro-
grammet på Umeå universitet och syftar till att fler ska få upp ögonen 
för bildämnets möjligheter. Dessa möjligheter undersöker vi genom lit-
teraturstudier och kvalitativa intervjuer i textdelen av detta examensar-
bete: Kunskapande genom bildintegrering - lärare och elevers uppfattningar om 
ämnessamverkan. I textdelen undersöker vi även begreppet ämnesintegre-
ring och problematiken som följer med detta arbetssätt, därför rekom-
menderar vi läsning av även denna del. 

Övningsförslagen i detta häfte är inte nödvändigtvis tänkta att föl-
jas till punkt och pricka, utan det står varje läsare fritt att modifiera 

eller bara inspireras av dem. Vår förhoppning är att Ni som läsare utifrån 
dessa övningar får uppslag till vidare utveckling av och arbete med äm-
nesintegrering med bild på det sätt som står Er och era elever närmast 
hjärtat. 

Isak Hultdin   Tomas Rehn 

Umeå, 20091004



Arbetet behandlar propaganda och argumenterande text/bild.  
Språkämnet ansvarar för bearbetningen av textpropaganda, argu-

menterande textmassor och tal, hur dessa produceras, speciell vokabulär 
och struktur etc. Bilden ansvarar för bearbetningen av visuell propaganda 
och argumenterande bilder, hur dessa produceras, speciella motiv/färg-
er och andra visuella faktorer etc. Detta moment syftar till att ge eleverna 
insikt i hur reklam och propaganda fungerar. Samt ge dem redskap för 
att kritiskt analysera, formulera och producera argumenterande budskap 
såsom reklam och propaganda. Arbetet resulterar i en reklamkampanj 
där bilden och språkämnet samverkar med olika fokus för att propagera 
för eller emot ett fenomen.

Målbeskrivning
Bild: Mål att arbeta mot i bildämnet är att skapa förståelse av hur bilder 
används för att förmedla argumenterande budskap till mottagaren. Hur 
tekniker, motiv, perspektiv och färger används för att skapa olika känslor 
och associationer, samt hur detta harmonierar med språkdelen. Detta vi-
sas med exempel från reklam och propaganda.

Svenska/Engelska/Språk: Mål att arbeta mot här är att skapa förståelse av 
hur text och/eller retorik används för att förmedla argumenterande bud-
skap till mottagaren. Hur språk, slagord och budskapsvinkling används 
för att övertyga, skapa olika känslor och associationer, samt hur detta 
harmonierar med den visuella delen. Detta belyses med exempel från 
reklam, propaganda samt politiska brandtal. 

Arbetsgång
Arbetet inleds förslagsvis med skilda introduktioner. Bilden fokuserar 
på visuella budskap och kampanjer gärna med ett historiskt och genus-
relaterat perspektiv. Språkämnet tar upp argumenterande texter och tal 
utifrån samma premisser. De olika ämneslärarna kommer tillsammans 
med varandra och eventuellt eleverna överens om ett tema att arbeta 
utifrån. Exempel på eventuella teman med olika ståndpunkter: Reklam: 
Kvinnligt/Manligt (Hygienprodukter, bilar, godis, leksaker). Politik: 
Vänster/Höger. Propaganda: Fred/Krig. Miljö: Bevara/Exploatera. Övr-
igt: Dödsstraff, abort, religion.

Inför själva arbetet delas klassen in i två grupper som får angripa temat 
från olika ståndpunkter. Inom dessa grupper får eleverna i samråd med 
lärarna planera upp arbetsfördelning för att i text, tal och bild framställa 
en kampanj bestående av olika former av reklam/propaganda för det 
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tema de tilldelats. Arbetet avslutats med redovisningar av de färdiga 
kampanjerna där båda ämneslärarna närvarar. 

Produkt
Arbetet resulterar i en reklamkampanj bestående av t ex affischer, flyers, 
annonser, tal och broschyrer. 

Let us not wallow in the valley of despair, 
I say to you today, my friends.

And so even though we face the difficul-
ties of today and tomorrow, I still have a 
dream. It is a dream deeply rooted in the 
American dream.

I have a dream that one day this nation 
will rise up and live out the true meaning 
of its creed: “We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red 
hills of Georgia, the sons of former slaves 
and the sons of former slave owners will 
be able to sit down together at the table of 
brotherhood.

I have a dream that one day even the 
state of Mississippi, a state sweltering with 
the heat of injustice, sweltering with the 
heat of oppression, will be transformed into 
an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little chil-
dren will one day live in a nation where 
they will not be judged by the color of their 
skin but by the content of their character.

I have a dream today!

FÅR DET VARA EN 
KOPP KAFFE?

www.forums.cybernations.net

Bild: privat

Bild: privat
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Detta moment syftar till utforskande av korrelationen mellan 
berättande text och bild i illustrerad litteratur som barnböcker, 

noveller och serier. Bilden ansvarar för undervisning kring hur visuel-
la medel kan understödja och samverka med texten samt fungera som 
meningsskapare. Språkämnet jobbar med textproduktion med avsikt att 
komplettera med illustration, samt hur bilderna påverkar det skrivna. 

Arbetet resulterar i en illustrerad text, grafisk novell eller serie där text 
och bild harmonierar.

Målbeskrivning
Bild: Mål att arbeta mot i bildämnet är förståelse av hur visuella medel 
kan bidra till eller bära berättandet av en historia, samt hur olika stilar 
och tekniker bidrar till skapande av stämning och genre. Men även hur 
språk påverkar bildens budskap.

Svenska/Engelska/Språk: Mål att arbeta mot här är att skapa förståelse för 
hur produktion av berättande text går till. Hur val av språkstruktur, dra-
maturgi och språkval bidrar till skapande av stämning och genre. Men 
även hur illustrationer påverkar textens budskap.

www2.karlskrona.se



Arbetsgång
Arbetet inleds förslagsvis med skilda introduktioner. Bilden fokuserar på 
serier och grafiska noveller med förevisning och diskussion kring bild-
berättande, bildanalys och genre, samt introduktion av vanliga tekniker 
och stilar, såsom t ex akvarell och tusch samt realistisk och tecknad stil. 
Språkämnet tar upp barnböcker och andra illustrerade noveller och ro-
maner. Här undersöks vad som är distinkt för olika genrer och hur il-
lustrationerna relaterar till detta. Här introduceras även en dramaturgisk 
mall inför det kommande arbetet innehållande grova riktlinjer såsom in-
ledning, karaktärsbeskrivning, stegring, klimax, avtrappning.

När utkastet till berättelsen är färdigt jobbar eleverna på bilden med 
att skapa en serie utifrån detta. Fokus läggs här på bilden som berät-
tare med text som understödjande metod, främst genom repliker. Hur 
karaktärsbeskrivningar och händelser manifesteras med hjälp av bild. 
På språklektionerna jobbar eleverna med en kort berättande textmassa 
samt en illustration utifrån utkastet. Här ligger fokus på textproduktion-
en med illustrationen som understödjande moment. Hur språkval och 
illustration bidrar till berättande av historien samt skapande av genre 
och känsla. Arbetet avslutas i gemensam regi där novellerna och serierna 
presenteras, genom helkass eller tvärgruppsredovisning.

Produkt
Arbetet resulterar för varje elev i en illustrerad novell, samt en serie. 
Båda produkterna utgår från samma utkast.

Bild: privat
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Övningen syftar till att ge kunskap om arbetsgången från skiss till 
färdig produkt. Eleverna får i samverkan mellan bildämnet och 

slöjdämnet, utifrån kamrats ritning skapa produkten åt denne, t ex ett 
skåp, en stol eller annan möbel. Även större byggnationer kan vara aktu-
ellt i samverkan med byggteknik, och då kan eleverna med fördel jobba 
i grupp eller par. Tillverkningen genomgår följande steg: skiss, skalen-
lig ritning, perspektivriktig monteringsanvisning, byte av ritningar 
samt produktion av kamrats planerade produkt. Bilden ansvarar för alla 
stadier fram till själva bygget med fokus på grundligt skissarbete och ty-
dlig monteringsanvisning i tvåpunktsperspektiv. Slöjden/Byggtekniken 
överser produktionen så att denna sker på ett tekniskt och materialriktigt 
vis. 

Målbeskrivning
Bild: Att öva på brainstormning i form av skissning, samt att kunna över-
föra detta till en fungerande skalenlig ritning. Att befästa kunskaper i 
tvåpunktsperspektiv och kunna omsätta dessa i skapandet av tydliga 
monteringsinstruktioner. 

Slöjd/Byggteknik: Att utifrån en egenhändig idé kunna beräkna materi-
al och efter byte med hjälp av någon annans ritning kunna tillverka en 
produkt som överensstämmer med den dennes planering.

www.2modern.com Bild: privat



Arbetsgång
Arbetet lämpar sig väl som uppföljning av ett perspektivmoment i 
bilden, annars kan en initial perspektivintroduktion behövas. På bilden 
går man i presentationen av övningen igenom vikten av grundligt och 
rikt skissarbete. Eleverna gör därefter ett antal (minst 3-4) skisser av sin 
tänkta produkt. Därefter tillverkas en skalenlig ritning av produkten. 
En monteringsanvisning, t ex IKEA-stil innehållande tänkt måttbestämt 
material samt tydliga monteringsinstruktioner tillverkas sedan med 
hjälp av elevernas kunskaper om perspektivteckning och i samråd med 
slöjdläraren. Det egentliga slöjdarbetet börjar när ritningarna och mon-
teringsanvisningarna är färdigställda. Här byter eleverna ritningar och 
anvisningar med varandra och tillverkningsprocessen tar vid. Slöjdlärar-
en överser och coachar eleverna under produktionen.

Produkt
Arbetet resulterar för varje elev i en ritning, en monteringsinstruktion, 
samt en hantverksprodukt, tillverkad av en kamrat utifrån beställarens 
anvisningar.

www2.unt.se

Bild: privat
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Denna arbetsuppgift syftar till att belysa Kristendomens tankar och 
idéer samt dess relation till konsten genom historien. Religionen 

ansvarar för en historisk redogörelse för kristendomens tro och idéer. 
Bilden ansvarar för analyser av konst med historisk relevans för kristen-
domen. Båda ämnena ansvarar för varsin övning där eleverna genom 
text och gestaltning fördjupar sig i en vald händelse eller idé. Självklart 
kan övningen användas till andra religioner än kristendom, men kan iså-
fall kräva vissa mindre modifikationer.
  
Målbeskrivning
Bild: Att ge kunskap om kristen konsthistoria. Att utveckla elevers förmå-
ga att analysera och tolka bild- och formspråk i konst som på olika sätt 
påverkats av kristendomens idéer. Exempelvis altartavlor, religiöst in-
spirerat måleri, skulpturer och reliefer, samt visa detta i praktiskt arbete. 

Religion: Eleverna ska känna till kristendomens grundläggande uttrycks-
former, tro och idéer från urkyrka, medeltid, reformation till modern tid, 
samt visa detta genom en fördjupning i ett valt område.

www.traditioninaction.org www.home.swipnet.se



Arbetsgång
Båda ämnena ansvarar för varsin genomgång. Religionen tar upp kris-
tendomens tro och idéer och visar på hur dessa förändrats över tid samt 
hur dessa påverkat rådande inriktningar inom kristendomen. Bilden 
fokuserar på analys av konstverk inom europeisk konsttradition och dess 
relation till den kristna läran. Även samtida konstnärers respons på kris-
tendom kan med fördel behandlas. Eleverna väljer i samråd med lärarna 
en fråga, en idé eller en händelse inom kristendomen som de vill fokusera 
på. Inspiration till detta kan komma från någon av genomgångarna eller 
från egna erfarenheter. På bilden producerar eleverna ett konstverk som 
på något vis är relevant för det valda området. På religionen fördjupar 
sig eleverna i det valda området i en skriven uppgift som ska presenteras 
tillsammans med konstverket de skapat på bilden. I denna presentation 
behandlas konstverket och den skrivna fördjupningen muntligen. De 
båda arbetena lämnas in till respekive lärare som i gemensamt samråd 
utför bedömning av helheten. 
 
Produkt
Produkten kommer bestå av ett konstverk i någon form t ex en målning, 
teckning, 3D modell etc, samt en skriftlig fördjupning som relaterar till 
de frågeställningar som aktualiseras i det praktiska arbetet.

www.webexhibits.org
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Syftet med övningen är att ge eleverna kunskap inom anatomi och 
kroppens uppbyggnad, samt ge kunskap i hur man avbildar männi-

skokroppen på ett anatomiskt trovärdigt sätt. Övningen bäddar för fort-
satt samarbete rörande kroppsuppfattning och kroki, se nedan. Idrotten 
ansvarar för undervisningen av den teoretiska faktan angående anatomi 
t ex skelett och muskellära. Bilden behandlar den praktiska delen med 
avbildninig av människokroppen.
  
Målbeskrivning
Bild: Eleven skall få kuskap i grundläggande skissteknik för modellteck-
ning, att utgå från streckgubbe, cirklar, kuber etc. Och visa på sina kun-
skaper från bild och idrott genom två linjeteckningar.

Idrott och Hälsa: Eleven får kunskap om kroppens uppbyggnad och anato-
mi med fokus på skelett och muskulatur. Hur denna är beskaffad samt 
hur man kan träna sin muskulatur på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Arbetsgång
På idrotten går läraren igenom människokroppens anatomi. Teoretisk 
fakta om skelett och muskellära. Vad allt heter, var allt sitter och hur 
det fungerar. Läraren förevisar ergonomiskt riktiga övningar och rörels-
er som tränar muskulatur. Dessa kunskaper testas rimligtvis genom ett 
skriftligt förhör. På bilden har läraren en genomgång av grundläggande 
skissteknik för modellteckning som nämns i målbeskrivningen. Sedan 
arbetar eleverna utifrån sina kunskaper från idrottsdelen samt med in-
spiration från anatomiböcker, serietidningar, actionfigurer etc. med att 
framställa anatomsikt acceptabla linjeteckningar av humanoider av båda 
könen.

www.istockphoto.comwww.wipeout44.com



Produkt
Två linjeteckningar som uppfyller ovanstående krav på anatomisk kor-
rekthet. Idrottsdelen avslutas eventuellt med ett skriftligt förhör.

www.istockphoto.com www.peonystudio.co.uk



AN
AT

OM
I, K

RO
PP

SU
PP

FA
TT

NI
NG

 OC
H M

OD
EL

LT
EC

KN
IN

G 2
B

ild
 o

ch
 I

dr
ot

t

Övningen lämpar sig som uppföljning till Anatomi, kroppsuppfatt-
ning och modellteckning 1. Övningen syftar till att ge eleven ytter-

ligare kunskap inom kroppsuppfattning och modellteckning. I denna 
övning ligger dock kroppsideal, hälsa och krokiteckning i fokus. Bilden 
ansvarar för fördjupning inom modellteckningen genom krokiteckning 
samt för samhällsanalys om kroppsideal. Idrotten ansvarar för vidare un-
dervisning i hälsa och ohälsa relaterat till kroppsuppfattning, kost etc. 
  
Målbeskrivning
Bild: På bilden ska eleverna få diskutera och analysera de kroppsideal 
och kroppsuppfattningar som funnit genom historien och finns i samhäl-
let idag. Eleverna skall också få vidare kunskaper och färdigheter inom 
modellteckning genom kroki.   

Idrott och Hälsa: Eleven ska få vidare kunskaper om hälsa och ohälsa relat-
erade till kroppsuppfattningar. Eleven ska få kunskaper inom fysiologi 
och kost och senare utifrån dessa diskutera och analysera rådande ideal 
och hotbilder samt dess påverkan på individen.

Arbetsgång
Bilden börjar detta övningsmoment med en genomgång av kroppsideal. 
Exempelvis genom undersökning av bilder, målningar och filmer som 
representerar kroppsideal förr och nu. Eleverna får sedan diskutera och 
analysera det moderna skönhetsidealet genom ett kommersiellt och ge-
nusbelysande perspektiv. Samt gärna ta upp kroppsmodifikationer som 
kirurgi och retuschering t ex genom reklamfilm som Dove evolution 
eller Carolina Gynnings implantatbilder. Sedan förbereds eleverna för 
krokiteckning genom introduktion av begrepp såsom kontrapost, spän-
npunkter, mellanrumsformer volym och tyngdpunkt. Det praktiska arbetet 
i krokidelen pågår i ca två lektioner där båda avslutas genom att eleverna 
väljer ut två, tre teckn-
ingar som läraren kon-
trollerar och ger feed-
back på.  

www.beccasfashion.blogg.se



Idrotten börjar med genomgång av fysiologi och kost och hur dessa fak-
torer påverkar hälsan. Fenomen såsom fetma, anorexi, bulemi, megar-
exi, diabetes, hjärt och kärlsjuktdomar etc. aktualiseras och dess förhål-
lande till rådande kroppsideal diskuteras. Detta moment avslutas med 
en skriftlig uppgift där eleverna aktualiserar det genomgångna stoffet 
t ex genom att utgå från ett PBL fall där eleverna ges ledtrådar kring en 
persons dagliga liv och vanor. Utifrån detta skriver eleverna en essä där 
de broderar ut möjliga orsaker och följder till de ledtrådar de givits.
Hela övningsmomentet avslutas gärna med en lektion där båda lärarna 
närvarar och har förberett diskussionsfrågor relavanta för det stoff som 
tagits upp i båda ämnena. Eleverna får aktivt disktutera dessa frågor i 
helklass eller tvärgrupper.

Produkt
Bildens produkter är de krokiteckningar som eleverna framställer under 
teckningspassen. Idrottens produkt blir den skriftliga uppgift som berör 
hälsa i ett exempelfall.www.beccasfashion.blogg.se

Bild: privat



PR
OD

UK
TU

TV
EC

KL
IN

G O
CH

 IN
DU

ST
RI

DE
SI

GN
B

ild
 o

ch
 N

at
ur

ku
ns

ka
p

Övningen syftar till att ge eleven kunskap om hur det mänskliga sam-
hällets struktur och vår livsstil påverkar miljön. Men också resonera 

och fundera kring nya lösningar som går mot hållbar utveckling. Övnin-
gen ska också ge eleverna kunskap i hur produktutvecklingsprocessen 
ser ut från angivet uppdrag till skiss och färdigt förslag. Naturkunskapen 
ansvarar om undervisning och samtal om miljöpåverkan och hållbar ut-
veckling. Bilden ansvarar för genomgång och utförande av produktde-
signsdelen.
  
Målbeskrivning
Bild: Eleven skall utveckla kunskaper i att arbeta och lösa formproblem 
med skisser och enkla modellmaterial, samt kunskaper om hur estetik, 
teknik och ergonomi samverkar i designprocessen där miljön sätts i cen-
trum, samt visa detta genom framställande av en produktidé i samver-
kan med naturkunskapen.

Naturkunskap: Eleven ges kunskaper om livsstilens betydelse för miljön 
och en hållbar ekologisk utveckling, samt hur ekonomi och miljökrav 
samverkar i designprocessen där miljön sätts i centrum, samt visa detta 
genom framställande av en produktidé i samverkan med bilden.

www.theosophywatch.com



Arbetsgång
Momentet börjar med lärarna tillsammans kommer överens om en 
avgränsning för momentet. M.a.o. vilken aspekt i samhället som relat-
erar till miljöpåverkan som momentet ska behandla. Det kan röra sig om 
transporter, energiproduktion, föroreningar etc. Naturkunskapen håller 
genomgång kring valt område. Bilden börjar sin genomgång om produk-
tionsdesign med fokus utifrån det valda området. Efter introduktionen 
går naturkunskapen vidare till diskussion kring hållbar utveckling inom 
det område som tidigare tagits upp. T ex miljövänliga/förnyelsebara en-
ergikällor, miljömaterial etc. Exempel från befintliga innovativa lösningar 
kan med fördel presenteras. Arbetet leder mot en integrerad slutuppgift 
där eleverna utvecklar en produktidé som svarar mot behov som kom-
mit fram under tidigare genomgångar och diskussioner. Arbetet kan t ex 
presenteras som ett beställningsjobb från något/några företag som ”rep-
resenteras” av lärarna, vilka sätter upp ramar i form av estetika, tekniska, 
ergonomiska och ekonomiska krav. Uppgiften avslutas med en presenta-
tion av elevernas arbeten där de redogör för sina ideér och skisser.

Produkt
Arbetet kan utifrån vald avgränsning resultera i presentationer av olika 
produktidéer. Idéerna får gärna vara av det visionära slaget, så länge de 
håller sig till de krav som ”beställaren” satt upp.

www.sketchology.blogspot.com

www.theosophywatch.com
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