
 

 

 

Preliminär kursbeskrivning 

 

Bild för lärare i åk 4–6, 30 högskolepoäng (1–30). Ingår i Lärarlyftet. 

 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation 

 

Studieform 

 

Distansstudier med inslag av campusträffar, 

vilket innebär två campusträffar à två dagar per 

termin samt digitala träffar. 

Obligatoriska fysiska träffar 

 

Tolv 

Termin 

 

Våren 2023: vecka 4 2023 – v. 24 2024 

 

Studietakt 

 

Tredjedelsfart 

Ort 

 

Jönköping 

Kursansvarig 

 

linda.baccstig@ju.se 

 

Kursinnehåll 

 
Delkurs 1, 15 hp 

• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt 

perspektiv och med koppling till olika medier.  

• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet 

• Bildämnets historia, samhällsförändringens inverkan på mål, innehåll och didaktik i 

styrdokument och skolans organisation  

• Teorier om barns och ungdomars bildspråk  

• Planering av bildundervisning  

• Visuell kommunikation, bildanalys och bildsamtal.  

• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga samt digitala tekniker och material  

• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur 

• Visuell kultur och bildskapande utifrån genusperspektiv och kulturell tillhörighet  

• Bilddidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd   

• Estetiska lärprocesser i teori och praktik 
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Delkurs 2, 15 hp 

• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt 

perspektiv och med koppling till olika medier.  

• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet  

• Bedömning, betyg och värdering av den bildskapande processen och produkten 

• Visuell kommunikation  

• Rörlig bild och dramaturgi 

• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga tekniker och material samt digitala tekniker  

• MIK i undervisningen  

• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur 

• Normer och värderingar i bilder 

• Menings- och identitetsskapande genom bilder 

• Etiska frågor kopplade till användning av bilder i olika sammanhang 

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen 
som är avsedd för åk 4–6 och/eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig. 

 

 

 

 


