
�  "
Förpackningar av alla de slag omger oss i vardagen. De bara finns där  - och vi 
köper och använder dem utan att egentligen fundera mer på det hela än om varan är 
god eller hur mycket den kostar. Eller? Påverkar förpackningens utseende oss mer 
än vi tror? Och kan man använda förpackningar till mer än att bara berätta om varan 
som är i? !
Hur stor betydelse har utseendet för om vi köper produkten eller inte? Och kan man 
utforma en produkt så att ett speciellt budskap går fram. Detta är saker vi skall 
undersöka i bildsalen några veckor framöver. !"

� ""
I ämnesområde skall du få möjlighet att utveckla:"

• din kunskap om hur färg och form kan användas för speciella syften,"
• din kunskap om vad en målgrupp är,"
• din förmåga att skapa egna bilder för att uttrycka ett budskap,"
• din förmåga att utifrån ett visst ämnesområde arbeta kreativt/problemlösande, samt"
• din kunskap om upphovsrätt inom bildområdet.""

� ""
• Du visar att du kan framställa informativa och berättande bilder (en produkt)"
• Du visar att du under arbetet kan använda dig av olika tekniker för att skapa olika 

uttryck."
• Du visar att du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett fungerande 

sätt."
• Du kan under arbetets gång visa att du utvecklar idéer genom att bearbeta olika 

bilder och andra uppslag (skissa i din arbetsbok - gärna med kommentarer)."
• Du visar att du kan anpassa din idé till uppgiftens syfte."
• Du visar att du kan ge omdömen om arbetsprocessen.""

BAKGRUND

UTVECKLINGSOMRÅDEN

FÖLJANDE  MÅL I ÄMNET SKALL DU VISA ATT DU NÅR:

"
"
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�
Ta del av en genomgång då vi tittar på förpackningar av olika slag, samt hur färg, form och 
text påverkar upplevelsen av dem. Vi kommer att gå igenom vad en målgrupp är samt vad 
man skall tänka på för att nå olika målgrupper. Vi kommer att beröra olika 
samhällsaspekter som förpackningarnas miljöpåverkan, samt ta upp upphovsrättsliga 
frågor när det gäller egna och andras bilder.""

� ""

Jag tittar på hur din förpackning är utformad, svårighetsgraden på det du gjort och hur väl 
du lyckats visa innehållet och målgruppen i ditt arbete.!"

Jag tittar på hur hur du använder teknikerna, hur säker du är samt hur du utnyttjar tekniken 
för att få fram olika effekter/uttryck i ditt arbete.!"

Jag tittar på hur drivande du är i ditt arbete samt hur originell/personlig din idé är.!"

FÖR ATT NÅ MÅLEN KOMMER DU ATT :

BEDÖMNINGEN KOMMER ATT GRUNDAR SIG PÅ ATT:

1. Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ...  så att budskapet framgår. 

•  enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer

• utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer

• välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer

2. Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ... då hur dessa kan kombineras för 
att skapa olika uttryck. 

• i huvudsak fungerande sätt och prövar

• relativt välfungerande och varierande sätt och prövar och omprövar

• välfungerande, varierat och idérikt sätt prövar och omprövar systematiskt

4. Du  i det bildskapande arbetet kan ...idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

• bidra till att utveckla

• utveckla delvis egna

• utveckla egna

6. Dessutom kan du presentera dina bilder med ... anpassning till syfte och sammanhang. 

• viss

• relativt god

• god



Jag kommer också att titta på hur du utvärderat: enkel, utvecklad, välutvecklad.!""

"
DISKUSSION!
1. Läs igenom artiklarna i häftet ”förpackningsdesign” !"
Titta på på de olika exemplen på förpackningar som finns i arbetsmaterialet och 
studera hur de är utformade. Fundera på vilken målgrupp de riktar sig till och hur 
man ser detta på förpackningarna. Diskutera med din bänkgranne vilka ni tycker är 
bra respektive mindre bra och motivera för varandra varför ni tycker som ni gör.!"
EGET ARBETE!
Skisser!"
2. Välj vilken typ av förpackning du vill göra. Vilken produkt skall din förpackning 
innehålla? Hur visar du det?!"
Bestäm målgrupp och anpassar din design efter vad du tror målgruppen gillar. 
Dokumentera dina val i arbetsboken.""
Hitta på ett eget namn ”logotyp” - detta är den enda text du behöver. All annan text 
”fejkar” du. Välj teckensnitt/form på din text med omsorg - formen på texten kommer att 
förmedla mycket av budskapet/känslan på din förpackning. ""
Skissa på olika idéer i din arbetsbok. Jobba snabbt och enkelt. Glöm inte använda färg 
också när du planerar så att du vet hur du vill ha det när du börjar på ditt original!!"
Original!
Arbeta i din Ipad och skapa din förpackning i Pages (eller annat lämpligt program). 
Måtten bör inte överstiga ett A4. Använd sketckbook och andra ritprogram för att 
skapa effektfulla bilder, och ”klistra in” dem i ditt arbete. När du är klar kan vi skriva 
ut din förpackning och vika ihop den till en ”dummy”.!"
Vill du inte arbeta digitalt kan du göra ditt original på ett tjockt A3. Rita upp din mall 
och bestäm vad som är framsida, sidor och baksida. Väl teknik efter vad som ger 
bäst effekt.!""
Lycka till! 
"""
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