
LOGGBOK - AFFISCH 
Gör din röst hörd - för en bättre värld

Här skriver du 
rubriken för arbetsområdet så 

att den som tittar förstår vd det 
handlar om. Utforma framsidan på ett 

tilltalande och intresseväckande sätt. Tänk 
på vilka färger och former du väljer och 

var du placerar texten. Använd dig 
gärna medvetet av grafisk 

formgivning även i resten av 
din presentation.



IDÉ
Tema: t.ex mobbing och kränkningar

Målgrupp: t.ex. de som mobbar, speciellt de som är 
unga.

Rubrik/slogan: t.ex. ”Du kan skada någon för livet” 
eller ”Stoppa - innan du går för långt!”

Här beskriver du vilken idé du 
du har utifrån syftet med uppgiften. 
Beskriv vilket tema du valt, vilken 

målgrupp du vill nå, samt vilken text du 
skall ha på din affisch. Tänk på att det 

skall vara svensk text. 



Inspirationsbilder
Här lägger du in foton och 

bilder som inspirerat dig, och som 
visar vilket  temat du valt. Du kan 

hämta bilder från internet, eller fota ur 
böcker och tidningar t.ex. Tänk på att 

du inte får kopiera andras bilder 
rakt av.



IDÉSKISSER

Här lägger du in foto på dina 
skisser. Skisserna skall visa hur din 

affisch skall se ut och vilka färger du valt. 
Du kan ändra dig senare under arbetes 

gång om du vill. Behåll dina ursprungliga 
skisser även om du ändrat dig under 

arbetets gång.



RITNING 1:1

Här lägger du in foto på din 
ritning i skala 1:1. Ritningen gör du 

på två tunna A3-papper som du tejpat 
ihop så att det blir ett A2-papper i stående 

format. Din ritning skall stämma med 
originalet, men behöver inte vara så 
detaljerad. Du skall inte färglägga 

din ritning. 



PROCESS VECKA…
Arbetet gick bra idag och jag fick gjort det jag planerat. Jag ritade upp 
det mesta som skall finnas på min affisch och bestämde hur den 
slutgiltiga versionen skall se ut. Jag råkade rita för stora bokstäver men 
upptäckte det i tid och kunde ändra utan att det tog för långt tid. Nästa 
lektion skall jag måla bakgrunden och de stora bokstäverna. 

Här skall du lägga in ett foto i slutet 
på varje lektion för att dokumentera ditt 
arbete. Du skall även skriva lite om hur 
arbetet gått och vad du gjort. Planera 

också för nästa lektion. 



PROCESS VECKA…

Dokumentera efter varje lektion tills du är 
färdig med arbetet. Glöm inte att skriva rätt 

vecka i rubriken. 



FÄRDIG VECKA…
UTVÄRDERING:  

• Blev din affisch så som du tänk dig? 
Varför/varför inte? 


• Vad har du använt dig av för knep 
för att nå den målgrupp du vänder 
dig till?


• Vad blev du nöjd med och vad 
kunde du gjort annorlunda? 


• Är budskapet tydligt tycker du? 
Syns affischen bra även på långt 
håll? (Kontrollera i klassrummet.)

Här lägger du in foto på ditt 
färdiga arbete samt skriver en 

kort utvärdering utifrån frågorna 
du ser till vänster. 


