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Street art
Varför skall vi arbeta med det här?
”Street art” betyder gatukonst och kan
se ut på en massa olika sätt. Street art
är fri för alla människor att ta del av
och ett sätt för konstnärerna att göra
staden till en mänskligare, vackrare
och roligare plats att vara i. Street art
kan också provocera och få oss att
tänka till om olika saker som sker i
samhället. Konstformen är en del av
den moderna människans uttryckssätt
och passar bra att undersöka. I detta
arbetsområde skall du få öva både på
att analysera, samt måla en egen bild
inspirerad av street art.
Syfte: Analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Skapa bilder
hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Så här kommer vi att arbeta
UPPSTART: Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar på exempel på
vad ”Street art” är, samt hur man kan tolkar bilder. Vi gör en gemensam övning då
du tillsammans med en kamrat övar på att beskriva bilder.
Eget arbete:
• Du gör en bildanalys där du beskriver och tolkar en bild. Obs: Respektera att det
skall vara tyst i salen under detta arbetsmoment.
• Du skapar en bild där du formger och målar ditt namn och bakgrund på ett kul och
personligt sätt.
• Du tillverkar en mapp att förvara dina arbeten i.

Det här ska du lära dig
bildoformsidan.se
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• Du förstår skillnaden mellan att beskriva (objektivt) och tolka (subjektivt) bilder. Du
kan med egna ord kan beskriva och tolka en bestämd bild
(Analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner).
• Du kan rita upp ditt namn och formge en bakgrund som du färglägger. Hela ytan
skall vara täckt med färg.
(Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och
verktyg.)

• Du kan tillverka en fysisk mapp där din målning skall klistras fast. Du skall även
dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive
(Presentera ett ämnesområden med bilder.)

Så här kommer dina kunskaper att bedömas
Du dokumenterar ditt arbete i din digitala bildmapp och lämnar in ditt arbetsprov,
med namn på, när arbetsområdet är slut.
DITT ARBETSPROV - din målning
I bilden använder du ett… så att budskapet framgår,
enkelt bildspråk

utvecklat bildspråk

välutvecklat bildspråk

relativt väl genomarbetad.

väl genomarbetad.

och bilden/arbetet är
delvis genomarbetad.

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

relativt välfungerande och varierat
sätt

välfungerande, varierat och idérikt
sätt

Formen, färgerna och bildkompositionen fungerar … i ditt arbete.
i huvudsak

relativt väl

väl

PRESENTATION - består av din fysiska mapp och dokumentation i Drive
Du kan presentera din bild med … anpassning till syfte och sammanhang.
viss

relativt god

god

ANALYS - skall finnas i din digitala bildmapp i Drive
Du kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett …
ämnesspecifika begrepp.
enkelt sätt med viss användning
av

utvecklat sätt med relativt god
användning av

välutvecklat sätt med god
användning av

Du kan tolka olika typer av bilder och för då … resonemang med kopplingar till egna
erfarenheter och saker som sker i omvärlden.
enkla och till viss del
underbyggda

bildoformsidan.se

utvecklade och relativt väl
underbyggda

utvecklade och väl underbyggda
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