
Tryckteknik  
och 

Kulturmöte  
!



Ett projekt där man får en 
inblick i olika grafiska tekniker 
samt praktisk erfarenhet av 
högtrycktekniken…

Linoleumsnitt 



Konsttryckstekniker delas 
in i fyra kategorier tryck

högtryck  
plantryck  
djuptryck 
genomtryck



Högtryck
Högtryck är ett 
samlingsnamn för de 
grafiska trycktekniker som 
använder en tryckform 
där den tryckande ytan är 
upphöjd och därmed 
skiljs från den icke-
tryckande ytan genom en 
nivåskillnad, som en 
stämpel.




Exempel på högtryck är:
träsnitt  
linoleumtryck 
stämplar 
boktryck 
potatistryck



Träsnitt
Träsnitt är en grafisk teknik 
där bilden ritas på den 
plana sidan av ett 
träblock. Tekniken 
användes i stor omfattning 
under medeltiden. En av 
de mest kända 
konstnärerna inom genren 
var Albrecht Dürer, vars 
serie med motiv från 
Apokalypsen 1498 är 
mycket berömd.



Djuptryck
Djuptrycket fungerar på 
motsatt sätt. Konstnären 
använder sig av en kopparplåt 
eller något annat material, för 
att i denna skapa mönster. Här 
är det de nedsänkta delarna 
som sedan fylls med färg. När 
plåt och papper pressas 
samman i tryckpressen suger 
papperet åt sig färgen ur 
plåtens håligheter. Etsning och 
torrnålsgravyr är idag de 
vanligaste metoderna.




Etsning är en grafisk teknik som använder syror för att skapa 
motivet i tryckplåten. Först täcks plåten av en syrabeständig 
grund. Därefter avlägsnas denna på de ställen där man vill 
att syran ska bita, med hjälp av en uppsjö av olika finurliga 
verktyg som alla ger sitt eget uttryck. 

Etsning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafisk_teknik


Torrnål
Torrnål är en annan typ av 
djuptryck. Här använder 
konstnären sig av en vass nål 
för att rista in sin bild i plåtens 
blanka yta. När plåten sedan 
bestryks med färg fastnar 
denna i de spår som nålen 
lämnat. Färgen fastnar på de 
små vallar av metall som 
bildats runt skårorna. De här 
vallarna gör att linjerna i 
trycket blir mjukare. Linjernas 
speciella utseende är det som 
karaktäriserar torrnålstrycket.



Plantryck

I plantryck samsas vita 
och färgade ytor i 
samma plan. I stället 
används andra metoder 
för att bestämma var 
färgen ska fastna och 
inte fastna. 



Litografi
Litografi är den vanligaste 
plantryckmetoden. Lito betyder 
sten, och många litografier trycks 
även idag med stenar. 
Litografitekniken utvecklades 
under 1800-talet och principen är 
att fet färg och vatten inte trivs 
ihop. Man tecknar med fet krita 
eller tusch på kalksten, begjuter 
den med vatten och sedan valsas 
fet färg över stenen. Färgen 
fastnar endast på de tecknade 
partierna varefter man i en press 
kan göra ett bildavdrag på 
papper.



Genomtryck
Genomtryck innebär att 
färg trycks på papperet 
genom en schablon. 
Screentryck, ofta 
kallat serigrafi i 
konstsammanhang, är 
den vanligaste metoden. 
En duk, traditionellt av 
silke men i dag av 
syntetmaterial, spänns 
upp på en ram. 
Schabloner täcker den 
del av väven som inte ska 
släppa igenom färg.  

Idag framställs 
schablonerna 
fotografiskt, vilket 
kan ge oerhört 
exakta tryck.



Originalgrafik
I originalgrafik har 
konstnären gjort allt själv. 
Trycket är taget från 
originaltryckplattan och 
det färdiga trycket är 
signerat av konstnären. 
Traditionellt olika tekniker 
inom koppargrafik eller 
litografi. Inget enskilt 
original eller förlaga finns, 
hela upplagan av tryck 
räknas som original. Ofta 
numrerad och begränsad.



Offsettryck
Offsettryck är en allmänt 
använd tryckteknik där 
den färgburna 
informationen är överförd 
från en tryckplåt till 
trycksakens material 
(normalt papper) via en 
gummiduksbeklädd 
cylinder ("offset", set off, 
vilket avser den indirekta 
tryckmetoden).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckteknik


Offsettryck
Det finns många fördelarna med 
offsettryck:

!

Avsevärt högre tryckkvalité – 
skarpare och renare tryck än 
högtryck på grund av att 
gummiduken anpassar sig till 
tryckytan.

!
Olika typer av tryckmaterial 
förutom papper, till exempel 
trä, läder och metall.

!
Snabb, enkel och billig 
tryckformsframställning.

Idag trycks de flesta av världens 
trycksidor med denna metod, 
inklusive tidningar av olika slag. 
Offsettrycket är den 
dominerande tryckmetoden, 
mycket på grund av dess höga 
kvalitet. Vid stora volymer gäller 
dessutom att rullformat på 
papperet är mer ekonomiskt än 
arkstaplar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gtryck_(grafik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4der
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metall


Offsettryck och originalgrafik

Samma princip tillämpas i 
moderna offsetpressar, 
men där överförs bildens 
valörer fotografiskt med 
raster och infärgningen 
utförs maskinellt, vilket gör 
att handens direkta 
inflytande på bilden 
förloras. Därför betraktas 
inte offsettryck som 
originalgrafik.



Gör ett  
eget 

Linoleumsnitt  
!



Du behöver
linoleumplatta 
skärverktyg 
färg att trycka med 
skivunderlägg (plexiglasskiva) 
valsar 
papper i olika färg



Bearbetning av plattan
Det kan vara svårt att 
skära ut små detaljer så 
välj ett enkelt motiv

Skissa upp motivet - 
tänk på att det ska vara 
spegelvänt på plattan

Ta det försiktigt när du 
börja skära ut motivet

Börja med att skära ut 
konturerna i ditt motiv

Ta bort det som ska ha 
papperets färg

Skär bort bakgrunden




Trycka dina bilder
Lägg upp färg på skivan

Med valsen rollar du ut 
färgen så att den blir mjuk 
och smidig

Rolla färgen på 
linoleumplattan

Lägg på papperet och rolla 
med den rena valsen eller 
en sked

Du kan återanvända din 
platta och trycka många 
tryck i olika färger

Kom ihåg att städa och gör 
rent plattan och verktygen 
så att du kan använda dem 
igen



Mål för arbetet
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.



Bedömning: 
I uppgiften bedöms följande kunskapskrav:

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.




Bedömning: 
I uppgiften bedöms följande kunskapskrav:

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.



Bedömning: 
I uppgiften bedöms följande kunskapskrav:

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.
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