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ABSTRACT 
 
Camilla Carlsson 
 
Traditionellt hantverk inom bildämnet – och dess roll för elevers utveckling 

inom den digitala tekniken och framtida yrken inom bildområdet 

 

Traditional crafts within the subject of art - its role in the student's 

development in the digital technique and future professions in the field  

of art.  
                                                                                                                            Antal sidor: 27 

 

 

Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är kopplade till det traditionella 
hantverksområdet för att belysa dess relation och roll för elevers arbete och utveckling med 
moderna metoder och tekniker inom bildämnet samt framtida yrken inom bildområdet.  
 
För att synliggöra det traditionella hantverksområdets utrymme i relation till moderna metoder 
och tekniker visas gällande kursplan för bildämnet samt skolverkets Nationella utvärdering av 
bildämnet från 2003 (sid.8 -14). De kvalitativa intervjuerna har utförts med två bildlärare och 
två elever på en högstadieskola samt två aktiva yrkesmän inom bildområdet, för att kunna 
koppla det hantverksmässiga områdets betydelse mellan skolans värld och samhället. I 
resultatdelen presenteras frågor och svar från samtliga intervjuer (15 - 21).  
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1.Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den digitala utvecklingen som har skett från 1980-talet och fram till idag, har satt en ny 

prägel på bildämnet i dagens skola. Den digitala tekniken (IKT) tar allt större plats inom 

bildämnet och är idag ett naturligt inslag i de flesta av skolans ämnen. 

Enligt Lpo 94 ska en del av bildämnet innehålla praktisk bildframställning från det 

traditionella hantverksområdet, vilket definitionen är teckning, måleri och tredimensionell 

gestaltning i traditionella metoder och tekniker. Traditionella metoder och tekniker omfattar 

bl.a. blyerts och kolteckning, pastell- vatten- akvarell och akrylmåleri samt tredimensionella 

arbeten i lera och gips (Lpo 94). Det framkommer även att bildämnet skall bestå av moderna 

metoder och tekniker, vilket definitionen är framställning av digitala bilder, vilket berör foto 

och  rörliga bilder (Lpo 94). 

 

Orsaken till att jag valde att lyfta fram och undersöka det traditionella hantverksområdet inom 

bildämnet har att göra med olika faktorer. Under min tid som lärarstudent med inriktning bild, 

fick jag uppfattningen att det hantverksmässiga traditionella bildskapandet var något negativt, 

som fortfarande var det dominerande inslaget i dagens bildundervisning. I vår undervisning 

förekom en hel del bildanalys, konsthistoria, eget arbete kring ungdomskultur samt planering 

av kursplaner och lektioner på grundskolan och gymnasiet. Dessa inslag i undervisningen är 

viktiga för de ingår i bildämnets mål, d.v.s. vad elever skall ha uppnått efter avslutad 

grundskola. Men det står också att elever skall arbeta med traditionella två – och 

tredimensionella metoder och tekniker vilket innebär teckning, måleri samt lera och gips (Lpo 

94).  

Under min utbildning till lärare i bild förekom en del arbete med hantverksmässiga inslag, 

men inte vad jag anser i tillräcklig utsträckning. Det förekom diskussioner om varför vi 

studenter inte fick arbeta mer med hantverksmässiga metoder och tekniker, vilket resulterade i 

svar från våra lärare att vi inte skulle bli några konstnärer samt att det fick vi lära oss ute på 

vår praktikperiod.  

Av egen erfarenhet av arbete med de hantverksmässiga teknikerna genom olika konst och 

keramikutbildningar så krävs det längre tid än några praktikperioder för att lära sig teckna, 

måla och arbeta med exempelvis lera.  
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Vi lärarstudenter med inriktning bild ska inte bli några konstnärer, men det måste väl vara en 

fördel att behärska alla moment inom bildämnet som det står att eleverna ska klara av efter 

avslutad grundskola. I början av 1990-talet vikarierade jag som bildlärare på en 

högstadieskola i tre terminer. Jag saknade lärarutbildning, men hade arbetat en del med de 

hantverksmässiga metoderna. Till största delen bestod undervisningen av traditionell 

bildframställning kopplat till olika teman. Det saknades viktiga delar i min undervisning bl.a. 

bildanalys och arbete med tredimensionella tekniker, vilket till viss del berodde på avsaknad 

av keramikugn och utrymme. Eleverna tecknade, målade och arbetade med collage, vilket gav 

mig känslan att jag faktiskt lärde eleverna något. Min uppfattning var att även de som gick i 

åk nio saknade kunskaper i olika grundläggande metoder inom teckning och målning. Idag 

arbetar jag som bildlärare på en högstadieskola och undervisar åk 6-7 samt åk 9. Efter snart 

tre terminer börjar jag få lite rutin och märker att mina erfarenheter av de hantverksmässiga 

metoderna och teknikerna samt lärarutbildningen med inriktning bild har gett mig en bra 

grund att stå på. Min undervisning i bild idag innefattar de moment som elever skall behärska 

efter avslutad grundskola. 

Utan min erfarenhet av det hantverksmässiga området och lärarutbildningen, inriktning bild, 

skulle det vara svårt att klara av arbetet som bildlärare. Med andra ord är det praktiska och det 

teoretiska inom bildämnet lika viktiga, eftersom de är beroende och integrerade av varandra 

genom arbetsprocessen.                             

 
 
 
1.2 Syfte 
Avsikten med detta arbete är att belysa tre gruppers uppfattning av betydelsen av det 

traditionella hantverksområdet i bildämnet vad det gäller dess roll för elevers utveckling av 

arbete med digitala tekniker i relation till framtida yrken inom bildområdet.  

 

 

 

 
1.3 Problemformulering 
 
- Hur stort utrymme har det traditionella hantverksområdet inom bildämnet i skolan i 

relation till moderna metoder och tekniker?  
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- Vilken roll spelar det traditionella hantverksområdet i relation till 

      elevers utveckling i den digitala tekniken? 

- Vilken roll spelar det traditionella hantverksområdet för framtida yrken inom 

bildområdet?  (reklam, design, arkitekt mm). 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Undersökningen är inriktad på bildämnet i grundskolan, åk 6-9. För att lyfta fram hur 

bildämnet såg ut har jag studerat gällande kursplan för Lpo –92 och Lpo –94 samt skolverkets 

nationella utvärdering av bildämnet från 2003. Detta för att synliggöra det traditionella 

hantverksområdets utrymme i relation till moderna metoder och tekniker inom bild.  

 

I Bild, visualitet och vetande,( 2005), behandlar Bengt Lindgren skolämnet bild och skriver 

om konceptionen teckning/bild, där ämnet teckning innebär teknisk nytta och ämnet bild 

innebär ett språk. Detta känns relevant för mig att ta upp , eftersom Lindgren lyfter fram den 

praktiska bildframställningen som betydelsefull inom ämnet, vilket kan kopplas till min 

undersökning av det traditionella hantverksområdet inom bildämnet.  

 

John Dewey, (1859-1952) anses vara ett stort namn inom amerikansk filosofi och som 

reformpedagog. Han arbetade mycket med utbildningsfilosofiska frågor. Han brukar lyftas 

fram som den reflekterande pedagogikens viktigaste filosof. Hans handböcker och 

tankegångar har betytt mycket för skolans utveckling, också i Sverige. I teoridelen kommer en 

del av Deweys tankegångar att lyftas fram från Individ, skola och samhälle  (2004/1921-22). 

I Demokrati och utbildning (1999/1935-37) lyfter man fram Deweys erfarenhetsbegrepp som 

kan kopplas ihop med hans kända uttryck ”learning by doing” , vilket innebär att man lär sig 

genom att göra något. Detta begrepp utvecklas i teoridelen. 

 

1.5 Metod 
1.5.1 Kvalitativa Intervjuer: 
Kvalitativ forskningsmetod innebär att intervjuer utförs enskilt eller i små grupper. 
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I Examensarbete i lärarutbildningen (2004) skriver Bo Johansson och Per- Olof Johansson att 

syftet med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att lämna så uttömmande svar som 

möjligt om det intervjun behandlar.  

I sammanhanget känns det betydelsefullt att utgå från bildlärare och elevers perspektiv samt 

aktiva yrkesmän inom bildområdet, för att kunna koppla det hantverksmässiga områdets 

betydelse mellan skolans värld och samhället.   

 

Jag har valt att intervjua en bildlärare med nästan trettio års erfarenhet och en relativt ny 

bildlärare som arbetat i tre terminer. Detta för att höra deras individuella åsikter om det 

hantverksmässiga området i deras bildundervisning samt upptäcka skillnader och likheter i 

deras svar på intervjufrågorna. Vidare har jag det intervjuat två elever i år 9, för att undersöka 

hur de upplever hantverksmässiga metoder och tekniker för deras egen utveckling inom den 

digitala tekniken och för framtidens yrkesliv.  

De två sista intervjuerna utförs med två aktiva yrkesmän inom bildområdet. En är anställd 

som konstnärlig ledare på en reklambyrå. Den andra har eget företag inom inredning och 

design. Inom båda yrken förekommer skisser för hand och arbete med olika bildprogram i 

datorn. Deras åsikter om det hantverksmässiga områdets betydelse är väsentliga i 

sammanhanget, eftersom de kan kopplas till den digitala tekniken och dess betydelse för ett 

yrkesliv inom bildområdet.  

 

Intervjuerna utfördes individuellt på respektive skola och arbetsplats. Intervjupersonernas svar 

skrevs ner för hand efter varje fråga samt lästes upp för den aktuella intervjupersonen för att 

kontrollera att deras svar uppfattades korrekt.    

Intervjupersonerna   figurerar i undersökningen som bildlärare 1 och bildlärare 2, elev 1 och 

elev 2 samt som  reklamarbetare och inredningsarkitekt. I resultatdelen blir det en 

presentation av varje intervju, för att lyfta fram den enskilde intervjupersonens tankar och 

åsikter kring intervjufrågorna. I resultatdelens avslutande del 

blir det en jämförelse mellan intervjupersoners svar, för att lyfta fram eventuella likheter och 

skillnader.  
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Intervjufrågor 
Till lärare och elever: 
 
- Hur stort utrymme har det traditionella hantverksområdet i din bildundervisning i relation 

till övrigt bildarbete? Berätta konkret! 

 

- Hur pass stor roll anser du att det traditionella hantverksområdet har, med            

tanke på  elevers utveckling inom den digitala tekniken?  

 

- Hur pass stor roll anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på 

framtida yrken inom bildområdet?  

 

 

Till reklamarbetaren och inredningsarkitekten: 
 
- Är det nödvändigt att arbeta med traditionella hantverksmetoder och tekniker inom ditt 

arbetsområde eller är det den digitala tekniken som gäller?   
 
- Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på 

skolelevers utveckling inom den digitala tekniken? 

 

- Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på 

framtida yrken inom bildområdet? 
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2.Teori 
2.1 Skolämnet bild 
I Bild, visualitet och vetande (2005) för Lindgren en diskussion om skolämnet bild och dess 

relativt korta historia. I 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr-80) ändras ämnesbetäckningen 

från teckning till bild, där syftet var att markera en förändrad inriktning och ett förändrat 

innehåll av bildämnet. Detta innebar att ämnet bild och bilder skulle lyftas fram som en 

kommunikationsform och ett medel för påverkan. Lindgren lyfter fram att förändringar av 

konceptionen teckning/bild, där teckning stod för teknisk nytta och bilden stod för ett språk, 

inte har medfört några större förändringar av ämnet. Det som har skett är ett bibehållande av 

det traditionella innehållet, samtidigt som nyheter har tillförts. Detta beror på att ämnets 

timplanereglerade tid och utrymme successivt har minskat. En ytterligare förklaring är att en 

utbildningsvetenskap fortfarande är svagt etablerad trots förekomsten av en professur i 

bildpedagogik och ett mångårigt utvecklingsarbete vid de tidigare bildlärarutbildningarna i 

Stockholm och Umeå. Lindgren påpekar att en konsekvens av detta blir ett bevarande av 

traditionella kopplingar till andra områden utan forskningstradition samt föreställningar om 

ämnets karaktär som praktiskt och ” görande”. Lindgren lyfter fram att den praktiska 

traditionen inte är något negativt för ämnesutvecklingen, utan tvärt om. En väsentlig del av 

ämnets dynamik ligger just i framställning av mening och betydelse samt att de olika 

kompetenser som ligger bakom bildframställning inte kan reduceras till att huvudsakligen 

vara praktisk (Lindgren, 2005, s.156) 

I nationella utvärderingen av bildämnet 1992, lyfter Truedsson (1993) fram uppkomsten av 

problem och svårigheter med att nå de uppsatta målen inom bildämnet: 

 

” Undervisning i bild domineras starkt av bildproduktion. Övriga inslag förekommer i mycket liten 

utsträckning. Ändå är elevernas förmåga i grundläggande bildframställning, teckning, så dålig att 

läroplanens mål knappast uppfylls. Forskarna skriver att detta är ” alarmera nde” .   

                                                                                                                        (Truedsson, 1993,sid.82)                           

Samma brister finns även i bildanalys. Undervisningen i bild speglar snarare tidigare läroplaner, som 

Lgr-69 och i vissa klasser även ännu äldre dokument, än den nu gällande Lgr-80. De moment som får 

lite utrymme hör till dem som tillkommit i någon av de två senaste läroplanerna. Eftersom vissa 

läroplanens moment förekommer i så liten utsträckning, anser forskarna det tveksamt om det går att nå 

läroplanens mål. Det finns andra resultat i undersökningen som stöder den bedömningen.  

                                                                                                                           (Truedsson,    1993, s.82) 
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2.2 Bildämnet i förändring 
Under rubriken ”Bild, ett ämne i förändring” i Nationella utvärderingen av grundskolan 

(2003 sid. 71) beskrivs att förändringar i vårt samhälle har betydelse för bildämnets 

utveckling. Det som lyfts fram är hur bildens betydelse successivt ökar inom medier och 

kommunikation. I stort sett i alla led av kommunikationsprocessen, såväl produktion som 

distribution av bild, har digitaliserats. Datorn som tidigare användes för kalkyl och 

ordbehandling har utvecklat sitt område och används idag till digital bildhantering, vilket 

omfattar stillbilder, rörlig bild, grafisk design och multimedia. Stillbildens digitalisering har 

gjort att digital bildhantering har blivit vanligt i skolan och inom bildämnet.  

Bilden har i de nya medierna, CD-ROM, läroböcker och grafisk information, blivit en viktig 

källa för information och påverkan. Bilden är också dominerande i modern underhållning som 

TV, film och musikvideo. I den nya mediesituationen blir bildtolkning betydelsefullt, 

eftersom det kan vara svårt att bedöma en bilds sanningshalt eller relevans, därför att 

bildmanipulation är enkelt att genomföra med den digitala tekniken. 

  

 

Industriell design har blivit allt viktigare inom näringsliv och samhälle. I Sverige finns det 

ekonomiskt framgångsrika företag som IKEA och Volvo, där industriell formgivning blivit 

ekonomiskt alltmer viktig. Mot bakgrund av att design blivit allt mer betydelsefullt för 

näringslivet krävs det en ökad uppmärksamhet på design i skolan. ( Nationella utvärderingen 

av grundskolan 2003 sid.71). 

 

 

2.3 Bildämnets tre olika faser 
Bildämnets olika faser brukar lyftas fram med avseende på kreativitetsproblematiken. 

I den första fasen, från 1900-talets början, kallades den för ” den auktoritära metodiken” , 

vilket innebar att eleverna arbetade utifrån en given norm. I den andra fasen ske en dramatisk 

förändring, vilket innebar att estetiken skulle baseras på känslouttryck, den kallades för ” det 

fria skapandet”. Den tredje fasen innebär en integration av reflektion och kreativitet utöver det 

fria bildskapandet (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003:72).   
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2.4 Bildämnet – Nationell utvärdering av Lpo 92 
I den nationella utvärderingen av bild 1992 (Skolverket 1993) visas att den oproportionerligt  

största delen av undervisningen lades på att enbart skapa bilder. Detta är ett tecken på att det 

fria skapandet fortfarande tillämpades till stor del, samtidigt som bildförståelse, medier och 

kulturorientering lyfts fram i bildämnets kursplan ( Lgr 80) samt i den moderna 

bildforskningen. Bild och estetiska ämnen har förmågan att inrikta sig på traditionellt 

hantverk och traditionella konstarter, istället för att vidga perspektivet ut mot identitet, 

medier, samhälle och samtid. Elsner skriver: 

 
Det är dock iögonfallande hur bildlärarnas utsagor tyder på en relativt homogen konstsyn med, i de flesta fall, 

konventionella förtecken. Etablerade mästare och historiska verk dominerar, som vi sett, lärarnas positiva val                  

(Elsner 2000:78f). 

 

Inom bildämnet finns flera parallella ämneskonceptioner, vilket innebär olika 

ämneskombinationer som bottnar i olika delar av ämnets historia. Idag finns det historiskt 

förankrade synsätt och ämnestraditioner som präglar ämnet. (Skolverket 1993)  

 

2.5 Bildämnet - kursplanen 
I den aktuella kursplanen för bild (Skolverket 2000) ska bildämnet framför allt utveckla 

elevers iakttagelseförmåga och kreativa seende. Bildens främsta mål och inriktning är att ge 

kunskaper i att skapa bilder och former. Elever ska också lära sig att kommunicera med bilder 

och på så sätt behärska kunskaper i att läsa, tolka och analysera bilder. Dessa kunskaper ska 

sträcka sig över det egna samhället och andra kulturers traditioner inom konst och 

populärkultur. Utöver att skapa två och tredimensionella bilder ska eleverna framställa rörliga 

bilder för att utveckla sin förmåga att se. (Skolverket 2000 sid.11) Eleverna ska få en 

allmänbildning inom konsthistorien, vilket kan kopplas till det kulturarv som skolan ska 

förmedla. (Skolverket 2000 sid.8) Eleverna skall också lära sig att bilder informerar och 

påverkar, vilket leder till att utveckla deras förmåga att kritiskt granska och förstå bilders 

budskap, framför allt från mediavärdens stora visuella bild och informationsflöde. (Skolverket 

2000 sid.11) Bilden som ämne ska beröra allt från barnbilder, konstbilder och massbild till 

arkitektur,  formgivning och design. (Skolverket 2000 sid.9)  



 12

 

 

I slutet av nionde skolåret ska eleven ha lärt sig förmågan att framställa bilder och former med 

hjälp av traditionella metoder och tekniker. Eleven ska kunna analysera och kritiskt granska 

olika sorters bilder, allt från konstbilder till reklam och propagandabilder. Dessutom ska 

eleven känna till och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer samt känna till några 

framträdande bildkonstnärer och vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. 

(Skolverket 2000 sid.9) 

 
2.6 Bildämnets innehåll – lärarnas perspektiv enligt  NU 2003  
 
I figuren nedan presenteras bildundervisningens innehåll och hur tiden fördelas mellan dess 

olika moment enligt en utvärdering i NU 03. Lärarna som deltog i utvärderingen ombads att 

fördela 100% bildundervisningstid på olika moment och det framkom tydligt att 

bildframställning står för huvuddelen av undervisningstiden. Frågan till lärarna är formulerad 

exakt som i nationella utvärderingen –92 och följer huvudmomenten i bild Lgr 80. (Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 sid.73) 

 

Fig.  
Moment                  Andel i procent 1992, omräknat till 100%             Andel i procent 2003 

Bildframställning                                       57%                                                    60% 

Bildanalys                                                  11%                                                    12%  

Bildkommunikation                                   13%                                                    12% 

Estetisk orientering                                    10%                                                   10%              

Bild och miljö                                              9%                                                       6% 

Summa                                                      100%                                                  100%  

 

 

 När det gäller lärarnas svar från 1992 och 2003 är de nästan identiska när det gäller 

fördelningen av tid till olika bildmoment i bildundervisningen. I båda utvärderingarna är 

bildframställning den dominerande aktiviteten. Detta utesluter inte att bildframställning även 

kan innehålla inslag av analys, reception och tematiska inslag såsom estetisk orientering, bild 

och miljö, bildkommunikation etc.  
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Bildlärarna i undersökningen påpekade att bildframställning för hand var det dominerande 

inslaget i bildundervisningen. Att skapa personliga bilder på ett lustbetonat sätt är något lärare 

och elever ägnar sig åt i stor utsträckning. Digital bildframställning (kamera, video) lyfts fram 

som en väsentlig del i kursplanens strävansmål. I jämförelse med att göra bilder för hand, så 

förekommer digital bildframställning i liten utsträckning i undervisningen. Svaren skiljer sig 

dock emellan manliga och kvinnliga bildlärare som deltog i undersökningen. Samtliga 

manliga lärare uppgav att undervisningen ägnas åt digital bildframställning i liten 

utsträckning. En fjärdedel av de kvinnliga lärarna svarade att digital bildframställning sker i 

ganska stor utsträckning. När det gäller digital bildframställning finns dock ett identiskt 

svarsmönster mellan manliga och kvinnliga svarande. Samtliga lärare uttalade behov av 

kompetensutveckling samt brister i utrustning inom det digitala området, vilket kan förklara 

bristen av digital bildframställning i undervisningen. Lärarna påpekar också att de stora 

undervisningsgrupperna kan vara ett hinder för denna form av bildframställning (Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 sid.74). 

 

Andra moment som ägnas stor del i undervisningen kan kopplas till skolans strävansmål, 

vilka är i följande ordning: 

 

- Att diskutera och samtala om bilder 

- Att arbeta med hur olika sorters bilder som kan användas i olika sammanhang 

- Att betrakta, uppleva och tolka bilder 

- Att arbeta med bilder från förr och nu och från olika kulturer 

- Att kommunicera med bild t.ex. genom att ställa ut bilder i eller utanför skolan, redovisa 

temaarbete med hjälp av bild och liknande. 

    (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 sid.75).  

 

2.7 Bildämnets innehåll – elevernas perspektiv 
Bildframställning dominerar även i elevsvaren. Hela 73% har angivit att bildframställning för 

hand är ett återkommande inslag i undervisningen. När det gäller digital bildframställning 

svarar 80% av eleverna att de ” aldrig”  eller ” sällan” använder digital utrustning eller datorn 

i bildarbetet. Efter bildframställning för hand, vilket dominerar bildundervisningen innehåll, 

kommer följande: 

 

- Att betrakta, uppleva och tolka bilder 
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- Att diskutera och samtala om bilder 

- Att arbeta med olika sorter av bild i olika sammanhang 

- Att kommunicera med bild 

- Att arbeta med bilder från förr och nu och från olika kulturer 

- Bildframställning av personliga bilder 

- Bildframställning med digital utrustning och dator 

 

 

Digital utrustning i undervisningen 
När det gäller tillgång och användning av teknisk och digital utrustning i bildarbetet, uppgav 

20 – 40 procent att de använde video och digitalkameror i sitt bildarbete. I frågan om 

datoranvändning uppgav 80 procent av eleverna att de sällan eller aldrig använde datorn i 

bildundervisningen. I undersökningen kom det fram at den digitala utrustningen är bristfällig 

och underdimensionerad i förhållande till elevernas önskemål att arbeta med den digitala 

tekniken i undervisningen (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 sid.76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.8 Pedagogik 
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Dewey skriver i sin bok (Individ, skola och samhälle, (2004/1921-22/2004:110), att eleverna 

skall vara utgångspunkten, centrum och mål. Elevers utveckling och mognad är idealet. 

Elevernas personlighet och karaktär är förmer än skolämnena. Ämnesstoff kan för övrigt inte 

pressas på elever utifrån. Inlärning är något aktivt. Individen utvecklas i samspel med sin 

omvärld och lär sig bl.a. sociala regler och lär sig olika sammanhang osv. I allt vad Dewey 

skriver finns denna dialektiska tanke. Dewey lyfter fram uttrycken ” intelligent action” och ” 

learning by doing”, vilket innebär en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där 

utveckling är en arbetsuppgift för människan. Inom utbildning påpekar Dewey vikten av att 

elever måste aktivt pröva och experimentera. Han förespråkar ingen fri och kravlös 

utbildning. Han lyfter fram individens intresse och aktivitet som utgångspunkten för ett 

målinriktat arbete, där läraren aktivt stimulera, breddar och fördjupar elevens utveckling. 

Inom Deweys projekt intelligent action hävdas att tanke och handling bör ses som ett, eller 

som tidigare nämnts som ett dialektiskt förhållande. Dewey påpekar att även teori och praktik 

inte är varandras motsatser men väl varandras förutsättningar. Ingetdera kan värderas högre än 

det andra. (Dewey 2004/1921-22 sid.110)  

 

I Demokrati och utbildning (1999/1935-37 sid.83) säger Dewey att utbildning handlar inte om 

att tala om saker och att få saker berättade för sig, utan det innebär en aktiv och konstruktiv 

process. När man lär sig ett sätt att handla istället för att få färdigheter till skänks, måste man 

lära sig att variera dessa faktorer. Att alltefter omständigheterna göra varierande 

kombinationer av dem. Möjlighet till fortsatta framsteg öppnas av det faktum att när man lär 

sig ett sätt att handla, utvecklas metoder som kan komma till nytta i andra sammanhang 

(Dewey1999 s.83).  

 

Dewey lyfter även här fram vikten av uttrycket ” learning by doing”, vilket innebär att man lär 

sig genom att göra något. Han påpekar att örat är lika väl som ögat eller handen ett organ som 

ger erfarenhet. Erfarenhet får vi genom färdigheter och aktivitet. Dewey lyfter fram ett 

erfarenhetsbegrepp som beror på framsteg inom områden som psykologi, industriella metoder 

och vetenskapliga experimentella metoder. Teorin innebär att erfarenheten huvudsakligen är 

praktisk, inte kognitiv- det handlar om att göra och att utsättas för konsekvenserna av 

görandet (Dewey 1999/1935-37 sid.328).   

 

3.Resultat – frågor och svar  



 16

Bildlärare 1  
Fråga 1. 
Hur stort utrymme har det hantverksmässiga området i din bildundervisning i relation till 

övrigt bildarbete? Berätta konkret! 
Svar: 
I år 6 arbetar eleverna nästan enbart med de traditionella grunderna, vilket innebär bl.a. att 

teckna av människokroppen och måla frukter i olika färgtekniker. Vi arbetar även en del med 

gipsfigurer och en del konstruktion. Eleverna gör sin egen portfolie för förvaring av sitt 

bildarbete. I år 6 handlar bildämnet om material och metoder. Eleverna arbetar i princip till 

hundra procent med traditionell bild (teckning, måleri, tredimensionellt arbete) vilket är 

grunden för fortsatt arbete inom bildområdet. 

I år 6 så får eleverna endast göra en uppgift som rör den digitala tekniken. De får en kort 

introduktion av behandlingsprogrammet Photoshop genom att lägga in ett kort på sig själva 

och testa några av de enkla verktygen i programmet.  

I år 7 arbetar eleverna med perspektiv och tredimensionell gestaltning av rummet, de får lära 

sig att rita upp ett rum i rätt perspektiv med linjal samt bygga upp ett litet hus i wellpapp. 

Under våren i år 7 integrerar vi bildämnet med svenskan. Eleverna skriver en fabel i svenskan 

och får i uppgift på bildlektionerna att illustrera sin berättelse. De arbetar med text och bild 

(layout) kring sin fabel, vilket resultera i en liten bok. En del av eleverna tar hjälp av datorn 

och behandlingsprogrammet för att färdigställa omslaget till sin bok. 

Med tanke på din fråga så ingår det teckning och tredimensionell gestaltning även i år 7, men 

skillnaden från år 6 är att det har tillkommit arbete med text och bild som utförs med den 

digitala tekniken. I åk 7 ingår behandlingsprogrammet Photoshop som en del av uppgiften 

fabEL, vilket innebär att eleverna sammanställer text, bild och illustration med hjälp av den 

digitala tekniken.  

 I år 8 har eleverna ingen bild. 

I år 9 arbeta eleverna med ett större designprojekt som sträcker sig över både höst och 

vårterminen. Uppgiften innebär att utveckla en ide´ via skisser och utgå från dessa för att 

kunna skapa en verklig produkt. Det kan innebära design av allt från smycken, cd-ställ och 

lampor. I uppgiften ingår även att eleverna ska marknadsföra och göra reklam för sin produkt.  

I åk 9 gäller samma sak, nämligen att behandlingsprogrammet är en del av elevernas 

designuppgift. Med hjälp av den digitala tekniken gör de reklam för sin produkt genom att 

arbeta med bilder och texter som är kopplat till deras designade produkt. 
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Detta moment utförs med hjälp av datorn i bildprogrammet photoshop där eleverna arbetar 

med fotobilder och texter som är kopplad till deras produkt.  

Utifrån din fråga så består designuppgiften i åk 9 av teckning, tredimensionell gestaltning och 

arbete med den digitala tekniken. Teckning och tredimensionell gestaltning dominerar i min 

bildundervisning i åk 6, åk 7 och åk 9.  

Fråga 2.  
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på elevers 

utveckling inom den digitala tekniken?   
Svar: 
Det tillhör allmänbildningen att eleverna har provat på teckning och målning. Bildämnet 

handlar om att ge elever verktyg och visa alla tekniker och metoder som finns inom bilden. 

Trä, lera, färg, digital teknik mm. är lika betydelsefullt för att de hänger samman med 

varandra. Eleverna kanske har en tanke/ide att skapa något och har de stor vetskap om de 

material som finns att tillgå är det lättare att välja rätt material till den specifika tanken/iden. 

När det gäller bildskapande krävs ett samspel mellan tanke, seende och hand. Eleverna får 

större förståelse och bredare kunskap om bilder om de använder fler sinnen. De 

hantverksmässiga metoderna är viktiga, för då får eleverna arbeta fysiskt, samtidigt som 

hantverket sätter igång tankar under arbetsprocessen och de tränar upp sitt seende. De 

hantverksmässiga metoderna hänger ihop med övrigt bildarbete precis som tanke, seende och 

hand.  

Fråga 3. 
Hur betydelsefullt är det att elever arbetar med det hantverksmässiga området inom bildämnet 

med tanke på framtida yrke inom bildområdet? 

Svar: 
Idag är det många ungdomar som är intresserade av design och formgivning och då är det 

viktigt med teckning och materialkännedom. Precis som förra frågan finns det en koppling 

mellan tanke/ide och material. Att arbeta som formgivare inom alla områden så krävs det att 

du snabbt kan uttrycka din ide genom att skissa/teckna samt att du har kunskapen om vilket 

material som passar till din ide.   

Intervju med bildlärare 2 
Fråga 1. 
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Hur stort utrymme har det traditionella hantverksområdet i din bildundervisning i relation till 

övrigt bildarbete? Berätta konkret! 

Svar: 
Både i sjuan och i nian är det traditionellt bildarbete som har störst utrymme. Eleverna har 

ingen bild i åttan. I sjua handlar undervisningen mycket om grunderna inom bild bl.a. 

färglära, perspektiv och att lära sig att skissa. I åk nio kommer det in fler moment bl.a. 

konsthistoria och tredimensionell gestaltning där eleverna utför en modell/människokropp i 

lera. Både i sjuan och nian tar elever kort med digitalkameran för att använda i olika uppgifter 

bl.a. för att använda bilderna i ett collage eller som förlaga till en större målning.  

Det är först på vårterminen i nian eleverna får testa på den digitala tekniken genom ett kortare 

filmprojekt. Den digitala tekniken så används ofta som en integrerad del i andra bilduppgifter. 

Överlag så är det få uppgifter som bara kretsar kring den digitala tekniken. . I stort sett kan vi 

säga att 80% av undervisningen i åk 7 och i åk 9 består av traditionellt praktiskt bildarbete. 

Fråga 2. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på elevers 

utveckling inom den digitala tekniken?  

Svar: 
Eleverna bygger upp en bredare och djupare förståelse kring bild genom att arbeta med 

traditionella metoder. Mina elever får alltid skissa upp vad de ska göra, för att visa och själva 

förstå hur komposition och perspektiv ska se ut i deras målning. Och för att rita upp 

komposition och perspektiv i datorn så måste du kunna skissa det för hand. Jag tror också att 

arbete med skiss, måleri och lera ökar elevernas kroppsuppfattning vilket innebär en 

kropp/volym av en människa eller ett föremål. 

Fråga 3. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på framtida 

yrken inom bildområdet?  

Svar:  
Genom att arbeta med traditionella uttryck får eleverna större acceptans för olikheter och 

likheter, vilket ökar den sociala kompetensen. Det är jätteviktigt inom alla yrkesområden, inte 

bara inom design , reklam mm. Att arbeta med det traditionella hantverksområdet ger en ökad 

medvetenhet mellan olika människor och yrken. 
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Intervju med elev i år 9 

Elev 1 

 

Fråga 1. 
Hur stort utrymme har det traditionella hantverksområdet i din bildundervisning i relation till 

övrigt bildarbete? 

Svar: 
Vi arbetar mest med teckning och målning utifrån olika teman. Det förekommer också en del 

grupparbete där det handlar om att gestalta olika ord eller meningar. Vi har även testat på att 

arbeta med lera. 

Vi tar en del kort med digitalkameran, men det är inte så mycket. Film har vi inte testat på än, 

men vi ska göra ett filmprojekt senare i vår. 

 

Fråga 2. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på elevers 

utveckling inom den digitala tekniken?  

Svar: 
Det är viktigt med teckning för att det utvecklar kreativiteten och jag tror att man utvecklas 

mer inom bildområdet. Vi har nytta av teckning även i den digitala tekniken. 

 

Fråga 3.  
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på framtida 

yrken inom bildområdet?  

Svar: 
Jag tror det är viktigt att få grunderna i både teckning och den digitala tekniken. Ev. senare 

kan man utvecklas mer i antingen teckning eller i den digitala tekniken. 
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Intervju med elev i år 9 

Elev 2 

 

Fråga 1. 
Hur stort utrymme har det traditionella hantverksområdet i din bildundervisning i relation till 

övrigt bildarbete? 

Svar: 
Nästan hundra procent. Till vissa uppgifter får vi använda digitalkameran. 

Vi ska ha ett filmprojekt i vår, annars har vi inte haft så mycket. 

 

Fråga 2. 
Hur pass stor vikt anser du att de traditionella hantverksområdet har, med tanke på elevers 

utveckling inom den digitala tekniken?  

Svar:  
Det är viktigt att kunna uttrycka sig för hand. Om du kan teckna själv så har du lättare att 

tolka andra bilder. Även inom den digitala tekniken är det nog bra att kunna teckna.  

 

Fråga 3. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på framtida 

yrken inom bildområdet? 

Svar: 
Jag tycker att det är viktigt att kunna teckna, men för att kunna få jobb tror jag att du måste 

kunna den digitala tekniken. . I framtiden är det nog bara den digitala tekniken som gäller. 
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Intervju med inredningsarkitekten  

 

Fråga 1. 
Är det nödvändigt att arbeta med traditionella hantverksmetoder och tekniker inom ditt 

arbetsområde eller är det den digitala tekniken som gäller? 

Svar: 
Absolut! Det är nödvändigt att kunna skissa. Det första steget i mitt arbete består i att skissa 

och rita upp t.ex. ett hus för hand. Sen överför jag arbetet till den digitala tekniken, men det 

gör jag inte själv utan låter andra göra. Det skulle ta för mycket tid och bli för kostsamt i 

längden. Du måste rita upp ett hus för hand för att kunna visa kunden och sälja in ditt arbete. 

Det skulle vara omöjligt för mig att sälja digitalt material till en kund.  

Men visst är det bra för ungdomar att behärska även den digitala tekniken. Hade jag varit 

yngre skulle jag anta utmaningen och lära mig mer om olika bildprogram. 

 

Fråga 2. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på 

skolelevers utveckling inom den digitala tekniken? 

Svar: 
Stor betydelse! Att kunna skissa och teckna är grunden även om du arbetar med den digitala 

tekniken. Datorn kan inte göra jobbet åt dig, den kan bara rita av och fungera som en penna. 

Men visst är det bra för ungdomar att även behärska den digitala tekniken. Hade jag varit 

yngre skulle jag anta utmaningen och lära mig mer om olika bildprogram. 
 

Fråga 3. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på framtida 

yrke inom bildområdet?  

Svar: Precis som inom mitt arbete är det ett förutsättning att kunna skissa och teckna, annars 

skulle jag inte klara av mitt arbete. Idag utförs en del arbete med den digitala tekniken, men 

jag har märkt en tillbakagång till det hantverksmässiga. Jag känner till några arkitekter     
som tidigare använde sig av både skiss och bildprogram i datorn, men de har helt övergått till 

att endast använda sig av skisser och ritningar, för det tar tid att hålla sig uppdaterad och lära 

sig nya program inom den digitala tekniken.   



 22

 

 

Intervju med reklamarbetaren  

 

Fråga 1.  
Är det nödvändigt att arbeta med traditionellt hantverksmetoder och tekniker inom ditt 

arbetsområde eller är det den digitala tekniken som gäller? 
Svar: 
Det är den digitala tekniken som gäller idag, men för att behärska den tekniken måste man har 

lärt sig traditionella grunder inom bildområdet bl.a. perspektiv, färglära samt bild och 

formspråk. Bildspråket har en psykologisk innebörd i samhället där vi lyfter fram det som kan 

vara säljande för just tjänsten eller produkten. Den digitala tekniken är bara ett verktyg så att 

vi kan uttrycka oss snabbare och lättare, precis som skrivmaskinen är för en författare. 

 

Fråga 2.   
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på 

skolelevers utveckling inom den digitala tekniken? 

Svar: 
 Det är viktigt därför att de hantverksmässiga metoderna befrämja kreativitet och det har man 

nytta av i många olika sammanhang bl.a. inom den digitala tekniken och inom många olika 

yrken.  

 

Fråga 3. 
Hur pass stor vikt anser du att det traditionella hantverksområdet har, med tanke på framtida 

yrke inom bildområdet?  

Svar:   
För våran del är det grunden i vår verksamhet, integrerat med kreativitet och marknadsföring. 

Det blir mer och mer viktigt med tanke på att allt för många sätter sin tilltro till den digitala 

tekniken som vi bara ser som ett verktyg. I framtiden blir det viktigare att ha en bredare 

utbildning inom bildområdet och där ingår de traditionella hantverksmässiga metoderna. 
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4.Analys resultat 
När jag jämför svaren från de både bildlärarna, eleverna samt yrkesmännen kommer det fram 

att de hantverksmässiga metoderna och teknikerna är betydelsefulla inom bildämnet som 

helhet. Bildlärare 1 undervisar i åk 6-7 och 9. I åk 6 arbetade hon enbart med de traditionella 

och hantverksmässiga metoderna . Först i åk sju arbetade eleverna med bildprogrammet 

photoshop för att sammanställa text, bild och illustration.. I åk nio arbetar eleverna med den 

digitala tekniken för att göra reklam för sina egendesignade produkter. Som avslutning i sitt 

svar på fråga 1, påpekar hon att teckning och tredimensionell gestaltning dominera hennes 

bildundervisning i åk 6, 7 och 9.  

Bildlärare 2 undervisar i åk 7 och 9. Både i åk 7 och 9 är det traditionellt hantverksmässigt 

arbete som gäller till 80%. Den digitala tekniken förekommer i både åk 7 och 9 som en 

integrerad del i andra bilduppgifter. 

I svaren från eleverna kommer det fram att de hantverksmässiga metoderna dominerar deras 

bildundervisningen med vissa inslag av digital och rörlig bild. 

Egenföretagaren och inredningsarkitekten, säger att kunna skissa och rita upp ett hus är det 

första steget i hennes arbete. I nästa moment överför hon det till den digitala tekniken, men 

hon gör inte arbetet själv. Arkitekten avslutar svaret på fråga 1 att det skulle vara omöjligt att 

sälja ett digitalt arbete till en kund, ritningen måste vara utförd för hand. 

Reklamarbetaren säger att det är den digitala tekniken som gäller idag, men för att behärska 

den måste man har lärt sig de hantverksmässiga grunderna inom bildområdet, bl.a. skiss, 

perspektiv, färglära samt bild och formspråk. 

När det gäller att arbeta med hantverket kopplat till elevers utveckling i övrigt bildarbete, 

svarar samtliga i intervjun att det finns ett samband. Bildlärare 1 lyfter fram ett samspel som 

innebär att de hantverksmässiga metoderna hänger ihop med övrigt bildarbete precis som 

tanke, seende och hand. Bildlärare 2 lyfter också fram kopplingen mellan skiss och den 

digitala tekniken och menar att elever måste kunna skissa upp komposition och perspektiv för 

hand för att kunna utföra arbetet i datorn. Även eleverna lyfter fram vikten av att kunna 

uttrycka sig med händerna genom teckning, för att det utvecklar kreativiteten, det blir lättare 

att tolka andras bilder samt att de har nytta av teckning när de arbeta med den digitala 

tekniken.   

Kopplingen mellan det hantverksmässiga området och olika yrken inom bildområdet tycker 

samtliga att hantverket är en väsentlig del.  
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Bildlärare 1 lyfter fram teckning och materialkännedom som viktiga, för att arbeta som 

formgivare inom alla områden så krävs att du kan uttrycka din ide genom en skiss samt välja 

material som passar till din ide.  

Bildlärare 2 ser det hantverksmässiga området i ett större perspektiv och tycker att det är 

viktigt inom alla yrkesgrupper, för att det ger en ökad medvetenhet och acceptans mellan 

olika människor och yrken.    

Båda eleverna tycker att det är viktigt med både det hantverksmässiga och den digitala 

tekniken. En av eleverna tror att det är en förutsättning att kunna den digitala tekniken för att 

få arbete. 

Arkitekten säger att det är en förutsättning att hon kan skissa och teckna, annars skulle hon 

inte klara sitt arbete som byggnadsingenjör. Hon säger att hon känner några arkitekter som 

tidigare använde sig av både skiss och bildprogram i datorn, men de har övergått till att endast 

använda handgjorda skisser och ritningar, för att det ta tid att hålla sig uppdaterad och lära sig 

nya program inom den digitala tekniken.   

Reklamarbetaren säger att det hantverksmässiga området, integrerat med kreativitet och 

marknadsföring är grunden för deras reklamverksamhet. Han lyfter fram att hantverksområdet 

blir viktigare, för att många sätter sin tilltro till den digitala tekniken, vilket de bara ser som 

ett verktyg.   
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5. Diskussion 
Utgångspunkten i diskussionen är hantverkets utrymme inom bildämnet idag samt hur pass 

stor vikt det traditionella hantverksområdet har i relation till den digitala tekniken och för 

olika yrken inom bildområdet. I bild, visualitet och vetande (2005 sid.), lyfter Lindgren fram 

att den praktiska traditionen inte är något negativt för ämnesutvecklingen, utan tvärtom. Han 

säger att de olika kompetenser som ligger bakom bildframställning inte kan reduceras till att 

huvudsakligen vara praktisk. Enligt den nationella utvärderingen av bildämnet 1992 

(Skolverket 1993 sid.) bestod största delen av undervisningen i att enbart skapa bilder. Det 

fria skapandet d.v.s. traditionellt hantverk och traditionella konstarter får stor del i 

undervisningen och ger för lite plats åt identitet, medier, samhälle och samtid. 

Inom utbildning påpekar John Dewey  Individ, skola och samhälle 2004/1921-22 sid.110  

vikten av att elever måste aktivt pröva och experimentera för att lära. Dewey lyfter även fram 

att teori och praktik inte är varandras motsatser, men väl varandras förutsättningar. Ingetdera 

kan värderas högre än det andra. 

Bildlärare 1 lyfter fram de hantverksmässiga området som viktigt, för då får eleverna arbeta 

fysiskt, samtidigt som hantverket sätter igång tankar under arbetsprocessen och de träna upp 

sitt seende. Hon menar att det traditionella hantverksområdet hänger ihop med den digitala 

tekniken och övrigt bildarbete precis som tanke, seende och hand.  

I Demokrati och utbildning 1999/1935-37 sid.328 nämner Dewey ögat och handen som 

viktiga organ för att skaffa sig erfarenhet. Precis som bildlärare1 påpekade så krävs ett 

samspel mellan tanke, seende och hand, även om Deweys erfarenhetsteori i huvudsak är 

praktisk och inte tankemässig så utesluter han inte tankens viktiga funktion.    

 Svaret från inredningsarkitekten var oväntat, när det handlade om det traditionella hantverks 

området. För henne var det en förutsättning att kunna skissa för hand för att över huvud taget 

kunna överleva. Det vore omöjligt för henne att sälja in ett digitalt arbete till en kund. 

Häpnadsväckande var att hon hade märk en tillbakagång i utförande av olika bildarbete, från 

den digitala tekniken till det hantverksmässiga bland kollegor. Detta berodde på att det tar tid 

att hålla sig uppdaterad och lära sig nya bildprogram inom den digitala tekniken. 

Bildlärare 2 säger i sitt svar på frågan om den digitala teknikens utrymme i hennes 

undervisning, att hon ofta använder den digitala tekniken som en integrerad del i andra 

bilduppgifter. Överlag är det få uppgifter som enbart kretsar kring den digitala tekniken. 
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Elev 1 lyfter fram teckning som viktigt för att det utvecklar kreativiteten samt att elever har 

nytta av teckning även i den digitala tekniken. 

Elev två lyfter också fram vikten av att teckna, men för att kunna få arbete tror hon att du 

måste behärska den digitala tekniken. 

 

I Nationella utvärderingen av grundskolan (2003 sid. 73), kom det fram från både lärarnas 

och elevernas perspektiv att traditionell bildframställning var dominerande i deras bildarbete. 

Att arbeta med den digitala tekniken var underdimensionerat inom ämnet. Det som 

synliggjordes i den undersökningen och som känns väsentligt, var att elevernas brist i 

teckning var alarmerande samt att eleverna inte fick arbeta med den digitala tekniken i den 

omfattningen de önskade. 

Att elevers brist i teckning lyfter fram vikten av det traditionella hantverket och elevers 

önskan att arbeta mer med foto, film och olika bildprogram i datorn, lyfter fram den digitala 

tekniken. Både traditionellt hantverk och digital teknik har en vikt för sig, men de är också 

beroende av varandra och de ena skall inte utesluta det andra. Elever kan uttrycka sig och 

utföra bättre bildarbet inom den digitala tekniken om de behärska grunderna inom det 

traditionella hantverksområdet. Elevers önskan att arbeta med den digitala tekniken är viktigt, 

för vad är viktigare i pedagogiska sammanhang än att lyssna på eleverna och göra dem 

delaktiga i undervisningen? Elev 2 i intervjun lyfte fram vikten av att behärska den digitala 

tekniken för att få arbete i olika yrken inom bildområdet. Även reklamarbetare lyfte fram 

vikten av att vara bred inom bildområdet för att klara av olika yrken inom bildområdet, vilket 

innefattar både det traditionella hantverksområdet och den digitala tekniken.     

 

Utifrån olika teorier och svar från de intervjuade personerna finns det en röd tråd, kopplat till 

de hantverksmässiga metoderna. Samtliga lyfter fram det hantverksmässiga området som en 

väsentlig del för utveckling inom den digitala tekniken samt för olika yrken inom 

bildområdet. Deweys teorier kan inte direkt kopplas till bildämnet, men han lyfter fram vikten 

av det praktiska, vilket kan härledas till det traditionella hantverksområdet och den digitala 

tekniken. En annan gemensam nämnare av samtliga svar är att teori och praktik hänger ihop 

och båda delarna är lika viktiga för elevers lärande. Precis som Lindgren lyfter fram finns det 

inget praktiskt utförande av bildskapande som inte kan kopplas till det teoretiska.  
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Endast skolverkets utvärdering av bildämnets innehåll, innehöll en negativ syn på ämnets 

innehåll, för att det traditionella hantverket tog för stor plats i undervisningen och gav för lite 

plats åt identitet, medier, samhälle och samtid.  

 

6.Slutsats 
Jag har visserligen gjort en begränsad undersökning, men det som har kommit fram genom 

teorigenomgång och som resultat av min intervjuundersökning är att det traditionella 

hantverksområdet tar en stor del av dagens bildundervisning i relation till övrigt bildarbete. 

Oftast handlar det inte om fritt bildskapande, utan en integrering av teori och praktik. Det har 

också lyfts fram att det traditionella hantverksområdet är en viktig grundkunskap för elever, 

med tanke på deras utveckling inom den digitala tekniken, vilket yrkesfolk inom bildområdet 

endast ser som ett verktyg. För att arbeta inom olika yrken som är kopplade till bildområdet i 

framtiden krävs att individen har en bredd inom området och behärska både det traditionella 

hantverks området och den digitala tekniken.    
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