
Pedagogisk planering och lektionsförslaget:! !
Kulturmöte i tryck!
Ämne:!Bild!
Åk: 7-9!!
Från kursplanen i bild!!
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. 
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är 
betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta 
med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.!!!
Syfte:!!
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och 
presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. !
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna i denna arbetsuppgift sammanfattningsvis ges 
förutsättningar!att utveckla sin förmåga att!!
- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,!
- skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,!
- undersöka och presentera området kulturmöte med bilder,!
- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.!!
Enligt LGR 11 ska eleverna genom undervisning i ämnet bild sammanfattningsvis ges möjlighet att 
arbeta med olika typer av bilder för att kunna utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. I 
detta arbetsområde är syftet att:!!
- Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas!
- Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 

egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer!
- Eleverna ska utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa! !
- Eleverna ska även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna 

bildskapandet!
- Eleverna ska uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och 

problemlösande sätt!
- Eleverna ska ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna !

bildskapandet!!
Centralt innehåll:!!
Ur det centrala innehållet arbetar eleverna med:!!
Bildframställning!!
- Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, 

åsikter och upplevelser.!
- Presentationer av eget bildskapande.!!
Redskap för bildframställning!!
- Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa 

kan användas i bildskapande arbete.!



- Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för 
bestämda syften.!!

Bildanalys!!
- Bilder som behandlar frågor om identitet och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.!
- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap!!
Konkreta mål för eleverna!!
När du har arbetat klart med området ska du:!!
- Visa att du har teoretiska kunskaper om olika grafiska tekniker och praktiska kunskaper!  

av att genomföra ett eget linoleumsnitt där du gestaltar ett kulturmöte.! !
- Du ska göra detta genom att skriva en reflektion om din bild och presentera din slutliga bild inför 

klassen. Här har du chans att berätta hur du arbetat och vad du tyckte om processen.!!
Bedömning:!
I uppgiften bedöms följande kunskapskrav:!!
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9!!
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och 
material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att 
skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i 
huvudsak fungerande sätt.!!
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss 
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen 
och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.!!
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till 
viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.!!
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9!!
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och 
material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa 
kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och 
bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.!!
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som 
efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt 
god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om 



arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, 
funktion och kvalitet i bildarbetet.!!
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och 
relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.!!
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9!!
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och 
material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då 
systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven 
former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.!!
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.!
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. 
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa 
samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.!!
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och 
företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och 
funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.!!!!
Undervisning:!!
Vi börjar klassen med en översikt över olika grafiska tekniker för att visa alla hur tekniken kan 
användas. Du kan se presentationen på bloggen innan den första lektionen.!!
När granskningen är klar, kan du börja skissa på tema eller ämne som du har valt. En kulturell 
möte kan innebära ett möte mellan unga och gamla, rika och fattiga, och mycket mer. Det är upp 
till dig och din fantasi.!!
Du bör hålla designen grundläggande så att du enkelt kan forma din idé på linoleum plattan du 
kommer att arbeta med. Instruktionsfilmer kan också hittas på nätet men jag kommer att visa 
förfarandet i klassen.!!
Jag kommer också att visa allt material och verktyg som behövs för att slutföra projektet och vad 
som är möjligt att göra utanför klassrummet - hur man kan överföra bilder till bloggen på bästa sätt.!!
Linoleumsnitt är en grafisk teknik av typen högtryck!!
Tekniken går ut på att man skär ut det som ska vara vitt ur en linoleumplatta som man sedan färgar 
in med en gummivals och trycker. Det är en av de enklaste och billigaste tryckteknikerna och är 
därför populär i såväl bildundervisningen i skolan som bland konstnärer som eftersträvar det 
expressiva uttrycket. Även potatistryck tillhör denna grupp - man tar bort material på de ytor man 
vill lämna vita, för att sedan lägga färgen på de höga partierna. Därav namnet.!!



I klass, bör du prova så många tryck som tiden tillåter. Välj vad du gillar bäst och presentera den 
på bloggen med en diskussion om idén, ditt arbete och resultaten. Jämföra och utbyta tips och 
idéer med dina klasskamrater.!!
Planerad tidsåtgång:!
Genomförandet beräknas ta sex veckor. Vi arbetar totalt sex lektioner i 60 minuter. Extra arbete 
kan utföras under läxhjälpen (tutorials) efter skolan.!!
Utvärdering:!
Eleven!utvärderar arbetsområdet via!google forms i slutet av arbetet. Läraren kan också göra en 
utvärdering för att förbättra och förnya arbetsområdet inför nästa läsår.!!!!!!!!!
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