
Konstpresentation Åk 8

”Med en bra idé, ett genomarbetat innehåll och rätt 
presentationsteknik kan man trollbinda en publik”. Mad design 

Tips att tänka på när du gör GRAFISKA 
PRESENTATIONER för storbildsskärm: 
RUBRIKER och TEMAN 
• Välj ett tema/skapa ett tema som passar stilen och väcker intresse.

• Använd korta, tydliga och väl valda rubriker och koppla ihop dem med 

lämpliga bildexempel/symboler som hänger ihop med innehållet.

• Använd  underrubriker om du har mycket fakta så att det blir lättare för 

publiken att följa med.

• Undvik att blanda för många olika stilar och teman - det ger lätt ett rörigt 

intryck.


BILDER 
• Undvik att ha för små bilder - de syns dåligt på långt håll. Tänk på att bilderna 

är det intressanta - inte texten. 

• Undvik att lägga in för många bildexempel på samma sida - det tar bort 

uppmärksamheten från det unika i varje bild och blir lätt rörigt.

• Undvik lågupplösta bilder - de blir ”pixliga” när du drar upp dem till större 

storlek.


TEXT 
• Undvik att ha för mycket text på en sida- publiken kan inte läsa och lyssna 

samtidigt.

• Undvik sidor med bara text - speciellt mot en vit bakgrund. Ger ett oinspirerat och 

tråkigt intryck.

• Undvik att ha för liten storlek på din text - syns dåligt på långt håll.

• Välj ett lättläst teckensnitt - allt för snirkliga eller udda stilar gör texten svår att lästa. 
• Kontrollera texten, t.ex. meningsbyggnad, stor bokstav och stavning - 

skriftspråkliga fel ger ett slarvigt intryck.

• Undvik att ha för liten skillnad mellan färgen på texten och bakgrundsfärg - det 

blir svårläst på avstånd.

• Vi läser från vänster till höger - låt även dina exempel på bilder följa den ordningen. 

Första exemplet till vänster - sista exemplet till höger.

Bildoformsidan Johanna Bristulf

Syfte: Att få kontakt med en publik/mottagare och göra dem 
intresserade av det du skall visa. 

Hur? Genom att utnyttja ytan i ditt bildspel och använd dig av det du 
lärt dig om färg och form och hur färg och form kan kombineras för att 
väcka uppmärksamhet och intresse.


