
Uppgifter åk 7-9 Lgr 22

Massmedia har en viktig roll i vårt samhälle, 
och påverkar oss mer än vi tror. I denna övning 
är din uppgift att påverka dina medmänniskor i 
samhället genom göra en affisch riktad till en 
speciell målgrupp. Syftet med affischen 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 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 och presentera ditt budskap 
på ett så intressant och uppseendeväckande sätt som möjligt. 

(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, utveckla förmåga att skapa bilder med olika 
tekniker, verktyg och material, utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera 
tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, samt utveckla förmåga att analysera samtida och 
historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.)


UPPSTART: Vi går igenom uppgiften tillsammans och tittar då bl.a på 
inspirationsbilder, fakta om grafisk formgivning, samt exempel på affischer. Du får 
tips på olika ämnesområden, och vi går igenom vad som menas med en målgrupp. 
På Bildoformsidan finns länkade tidningsartiklar om aktuella samhällsfrågor, samt 
information om diskrimineringsgrunderna. Vi går också igenom upphovsrätt.


Planering affisch Sida  av 1 4

Affisch 
Gör din röst hörd - för en bättre värld  

Varför skall vi arbeta med det här?  
(Syfte inom parantes, Lgr 22)

Så här kommer vi att arbeta

https://bildoformsidan.se/gor-din-rost-hord/
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Vi tittar på, och diskuterar, olika exempel på propaganda-affischer i grupper och vi 
uppmärksammar hur affischerna är utformade rent grafiskt. 


Du skapar en Loggbok (presentation) i din bildmapp i Drive, som du döper till 
”Loggbok - affisch”. I redovisar du din idé och målgrupp, dina inspirationsbilder, 
skisser, ritning och processen under arbetet. Avsluta loggboken genom att göra en 
kort utvärdering tillsammans med foto på den färdiga affischen. 


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

(Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för 
eleverna. Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.) 

Din affisch har ett budskap (text) 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. Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa 
verktyg och material 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.

(Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.) 

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

(Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella 
konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder. Mediebilders utformning 
och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.) 

Planering affisch Sida  av 2 4

Det här skall du lära dig 
(Centralt innehåll inom parantes, Lgr 22)

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (betygskriterier)

Arbetsprovet E C A

Hur lång du 
hunnit utifrån 
syftet med 
övningen.

Budskapet skall 
framgå

Du framställer olika 
typer av bilder med 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte 
och sammanhang så 
att budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med väl 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.
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Planering affisch Sida  av 3 4

Arbetsprovet E C A

Hur du arbetat 
med den teknik 
och de

verktyg och 
material som 
gäller, för att 
skapa uttryck

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, 
verktyg och material 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt och 
prövar då hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck

I bildarbetet använder du 
olika tekniker, verktyg 
och material på ett 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
då hur dessa kan 
kombineras för att skapa 
olika uttryck.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
systematiskt hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck.

Hur du utvecklar 
dina IDÉER 
utifrån 

olika inspirations-
källor och 
uppslag.

Du utvecklar i viss 
utsträckning idéer med 
utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Du utvecklar i relativt 
stor utsträckning idéer 
med utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Du utvecklar i stor 
utsträckning idéer med 
utgångspunkt i 
inspirationskällor och 
andra uppslag. 

Hur du driver  
arbetet framåt i 
klassrummet och 
hur säker du är 
på tekniker/
material.

Under 
arbetsprocessen 
bidrar du till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
efter någon 
bearbetning leder 
framåt.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
leder framåt.
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Planering affisch Sida  av 4 4


