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Massmedia har en viktig roll i vårt samhälle, och 
påverkar oss mer än vi tror. I denna övning är din 
uppgift att göra en positiv propagandaaffisch (eller 
en kort stop-motionanimation) riktad till en speciell 
målgrupp. Syftet med affischen/filmen är att väcka 
intresset för en samhällsfråga som du tycker är 
viktig. Det kan handla om något i din vardag, något 
du vill förändrar och förbättra, men det kan också 
handla om saker som händer i samhället och 
globalt. Din affisch/film kan vara FÖR något; t.ex. 
en bättre miljö, vänligare attityd hos folk eller ett 
jämlikare samhälle - eller MOT något; t.ex. krig, 
droghandel eller mobbing. Du skall ha med både 
bild och text/ljud och presentera ditt budskap på ett 
så intressant och uppseendeväckande sätt som 
möjligt. 

Syfte: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala 
och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Undersöka 
och presentera olika ämnesområden med bilder. 

UPPSTART: Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar tillsammans på 
innehållet på sidan. Du kommer att få se olika exempel på affischer som förmedlar 
budskap och åsikter av olika slag. Du kommer att ha tillgång till tidningsartiklar om 
aktuella samhällsfrågor, samt information om diskrimineringsgrunderna och vad 
man får och inte får propagera för. 

Eget arbete: 
• Du sätter dig in i uppgiften tar del av informationen på Bildoformsidan om hur t.ex. 

färg och form påverkar upplevelsen av en bild. 
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Gör din röst hörd
Varför skall vi arbeta med det här?

Så här kommer vi att arbeta

http://bildoformsidan.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
https://bildoformsidan.se/gor-din-rost-hord/
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• Du skapar en ”Loggbok”  i din bildmapp i Drive. I din Loggbok dokumenterar du 
ditt arbete. Där skall tydligt framgå vad som inspirerat dig, din idé samt hur du 
drivit arbetet framåt varje vecka. 

• Du skapar en affisch/animerad film i valfri teknik/material. Din affisch/film skall har 
ett tydligt budskap. 

• Du dokumenterar ditt färdiga arbete i din bildmapp i Drive. 
 

• Du kan göra en affisch/film utifrån något som berör dig och som händer i 
samhället. 

(Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 
perspektiv kan utformas och framställas.) 

• Din affisch/film har ett budskap (text/ljud) och är formgiven (färg/form) på ett sätt 
så att mottagaren förstår vad du menar. 

(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) 

• Du kan dokumentera ditt eget arbete och redogöra för var du fått din inspiration 
ifrån, vilken idé du har samt vilken målgrupp du riktar dig till. 

(Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. 
Presentationer av eget bildskapande.) 

• Du vet vilka diskrimineringsgrunderna är och att man inte får kränka andra när 
man gör propagandabilder.  

(Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och 
integritet i medier och övriga sammanhang. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de 
förmedlar.) 

Du dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive och lämnar in ditt 
arbetsprov med namn på när arbetsområdet är slut. 

DITT ARBETSPROV:
I bilden använder du ett… så att budskapet framgår,

och arbetet är

I arbetet har du använt (olika) tekniker, verktyg och material på ett… för att skapa 
olika uttryck.

enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.
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Det här ska du lära dig

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 

http://bildoformsidan.se
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Formen, färgerna och bildkompositionen fungerar … i ditt arbete.

IDÉ, PROCESS OCH PRESENTATION - din loggbok:
I arbetet ser man att du… genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen och i ditt arbetet ser man att du

Du kan presentera din bild med … anpassning till syfte och sammanhang.

i huvudsak fungerande sätt relativt välfungerande och varierat 
sätt

välfungerande, varierat och idérikt 
sätt

i huvudsak relativt väl väl

bidrar till att utveckla idéer utvecklar delvis egna idéer utvecklar egna

bidrar till att välja olika 
handlingsalternativ som leder 
arbetet framåt.

väljer olika handlingsalternativ 
och bearbetar arbetet under 
arbetets gång så att resultatet 
leder arbetet framåt.

väljer handlingsalternativ som 
leder arbetet framåt.

viss relativt god god
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