
1. SKAPA EN PRESENTATION i din bildmapp som du döper till ”Loggbok - affisch”. 
Skriv rubrik ”Affisch - för en bättre värld” (1: RUBRIK)


2. IDÉ OCH INSPIRATION. Fundera på olika idéer och uppslag. Bolla idéer med 
bordsgranne/lärare, leta inspiration på nätet och i din omgivning. Skriv in det tema 
du valt (t.ex mobbing), vilken målgrupp (t.ex de som mobbar) och vilken rubrik du 
skall ha (t.ex ”Du kan skada någon för livet”) på bildsida 2. (2: IDÉ) Dokumentera 
inspirationsbilderna på bildsida 3 i Loggboken. (3: INSPIRATION)


3. IDÉSKISS: Testa olika idéer på papper. Använd färger och tuschpenna för att 
förstärka uttrycket. Testa olika teckensnitt (fonter) och olika layouter. Visa på dina 
skisser vilka färger du skall använda. Tänk på att affischen skall vara i stående A2-
format när den är klar. (4: ”IDÉSKISSER”)


4. RITNING SKALA 1:1 När du är klar med skissen (fortfarande litet format) tejpar du 
ihop två vita skisspapper A3 80 g. så att de bildar ett stående A2. Rita upp din 
layout med blyerts. Nu måste texten blir rätt. Kontrollera stavning och att all text 
får plats. Använd endast blyerts. (5: ”RITNING”)


5. ORIGINAL: Tag ett A2 140 -170 g. och rita upp/kalkera linjerna så att du vet var 
du skall måla. Måla bakgrund först och avsluta med detaljer. Använd vatten för att 
tunna ut färgen.Utnyttja tekniken så att det blir den effekt du vill ha. OBS. Hela 
ytan skall målas - även det som skall vara vitt. Dokumentera hela processen - 
vecka för vecka. (6-8: PROCESS vecka…) Avsluta 
Loggboken med ett foto på din färdiga affisch och 
utvärdera kort på sista bildsidan hur du tycker att arbetet 
gick och hur din affisch fungerar. 


6. UTVÄRDERING: Hur tycker du att arbetet gått och följde 
du de instruktioner som fanns? Blev din affisch så som du 
tänk? Vad kunde du gjort annorlunda? Hur var det att 
arbeta med akrylfärg? Vad var viktigt att tänka på under 
arbetet? Syns affischen bra även på långt håll? När har man 
användning för de kunskaper du lärt dig under arbetet?


ARBETSBESKRIVNING  
Steg-för-steg


