
Bilduppgift åk 7 Syfte och centralt innehåll inom parantes.

Arkitektur och design omger oss, och påverkar oss mer 
än vi kanske tror. De påverkar hur vi upplever vår 
omgivning, hur vi mår och hur vi rör oss i vardagen. 
Byggnadernas former, färger och material har formats 
och ändrats under århundradenas gång, och i dag ser vi 
hundraåriga hus, sida vid sida av mer moderna hus, inte 
minst här i Lund. Även insidan av våra hus påverkar oss, 
då färg och form styr både våra känslor och vår energi. 
Varför trivs man i vissa rum, men inte i andra -  och vad 
är det som får oss att bli fokuserade, inspirerade eller 
pigga i miljöerna vi vistas i? I denna övning skall du 
undersöka dessa frågor och redovisa dina funderingar 
och tankar i ett bildspel. 

(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. 
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.) 

UPPSTART: Vi går tillsammans igenom arbetsområdet på Bildoformsidan. Du 
sätter dig in i uppgiften och tar del av all information som finns på Bildoformsidan. 
Diskutera två och två vad uppgiften går ut på, och vad ni skall göra. 

EGET ARBETE: Du skapar en Presentation (Google slides) i din bildmapp i Drive 
som du döper till ” MITT RUM”. Lägg till sex bilder i ditt bildspel. Döp varje bild till 
det/de ord som står med versaler (stora bokstäver) nedan: 

1. IDÉ: På den första bilden skriver du ner din idé om ditt rum. Vad är det för typ 
av rum? Vilken stämning är det i ditt rum och vilket formspråk (stil/inriktning) 
kommer ditt rum att ha. Hämtar du inspiration från något speciellt århundrade 
eller årtionde? Vem bort där och vad fyller rummet för funktion? Är det ett 
sovrum, ett vardagsrum eller en koja t.ex? 
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2. INSPIRATION - FORM: På den andra bilden lägger du in inspirationsbilder från 
nätet. Hittar du något rum som liknar det du vill rita? Leta möbler och detaljer 
som skulle passa i ditt rum. 

3. INSPIRATION- FÄRG: På den tredje bilden lägger du in färgprover och bilder 
på textilier (mattor, gardiner osv) som skulle passa i ditt rum. 

4. PLANRITNING: På den fjärde bilden bilden lägger du in ett foto av ditt rum sett 
ovanifrån. Här visar du var de olika möblerna står och var fönster och dörrar 
finns. 

5. INTERIÖRBILD: På den femte bilden lägger du in ett foto av din rum i en-
punktsperspektiv.  

6. MINIMODELL: På den sjätte bilden lägger du in ett foto av din lilla modell. (om 
du hinner göra en sådan) 

När du skapat ditt bildspel i Drive börjar du med att leta inspiration. Du kan leta på 
nätet, ta egna foton och skriver ner din idé. När du är klar med bild 1-3 ritar du en 
planritning över ditt rum. Tänk på proportionerna och ange gärna rummets mått (i 
verkligheten). Därefter sätter du dig in i hur en-punktsperspektivet fungerar. Titta på 
exemplen på Bildoformsidan och öva innan du börjar på din egen bild. I denna 
övning ingår det att du själv driver arbetet framåt och tar ansvar för att alla delar 
kommer på plats i ditt bildspel. Tänk på att det är en övning och att ditt arbete inte 
behöver bli perfekt. Det är genom att öva man lär sig.  

  
Du vet vad arkitektur och design är och att det finns olika formspråk och stilar. Du 
känner också till några yrken kopplade till arkitektur och design. 
(Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i 
Sverige, Europa och övriga världen.) 

Du kan skapa en digital presentation i din bildmapp i Drive och lägga in egna foton 
och bilder från t.ex internet. Du formger din presentation så att den som tittar förstår 
vad du menar och blir intresserad. 
(Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Digital bearbetning av fotografier och andra typer 
av bilder. Presentationer av eget bildskapande. Former, färger och bildkompositioner samt deras 
betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.) 

Du skiljer mellan planritning och interiörbild, och förstår den grundläggande 
principen för en-punktsperspektiv. Du ritar ett eget rum (och några möbler) med 
hjälp tekniken. Du kan välja material och färglägger din teckning utifrån den 
stämning och det uttryck du vill uppnå. 
(Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för 
bestämda syften) 
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Du förstår att man inte får kopiera andras bilder och kalla dem för sina. 
(Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och 
integritet i medier och övriga sammanhang.) 
 

Du dokumentera ditt arbete i din digitala bildmapp i Drive, och lämnar in ditt 
arbetsprov (så långt du hunnit) med namn på, när arbetsområdet är slut. Jag 
kommer att titta både på din presentation i Drive och på dina teckningar och ev 
minimodell. När det gäller process och idé utgår jag från hur långt du hunnit, samt 
hur aktiv du är på lektionerna. I denna övning bedömer jag inte utvärdering och 
analys. 

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

och bilden/arbetet är

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

Formen, färgerna och bildkompositionen fungerar … i ditt arbete.

IDÉ, PROCESS OCH PRESENTATION:
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.

enkelt bildspråk utvecklat bildspråk välutvecklat bildspråk

delvis genomarbetad. relativt väl genomarbetad. väl genomarbetad.

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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