
Bilduppgift åk 7 Mapp och analys

”Street art” betyder gatukonst och kan 
se ut på en massa olika sätt. 
Konstformen är ett sätt för konstnärer 
att göra staden till en mänskligare, 
vackrare och roligare plats att leva i. 
Den kan också provocera och få oss 
att tänka till om olika saker som sker i 
samhället. Street art är en del av den 
moderna människans uttryckssätt och 
passar därför bra att undersöka 
närmare. Vi kommer både att arbeta 
praktiskt (måla en egen bild), och att 
analysera (beskriva och tolka en bild).  

Syfte: Skapa bilder hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 
material. Analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

UPPSTART: Vi går igenom uppgiften på Bildoformsidan och tittar på exempel på  
”Street art”. 

Eget arbete - MAPP:  
• Du planerar vad du skall göra med hjälp av små, snabba skisser i färg.  

• Du gör en ritning (utan färg i skala 1:1) av den idé du väljer att genomföra 

• Du gör ett original där du ritar upp och målar hela ytan med den teknik som gäller 
för uppgiften (täckfärg).  

• Du visar att du utnyttjar teknikens möjligheter och använder dig av det du lärt dig 
om färger. 
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Street art
Varför skall vi arbeta med det här?

Så här kommer vi att arbeta

https://bildoformsidan.se/
https://bildoformsidan.se/arskurs-7/mapptillverkning-pa-tema-streetart/
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• Du tillverkar själva mappen genom att vika ett A2, klistra på målningen och tejpa 
ihop vänster sida. Öppningen skall vara uppåt.  

• Du dokumenterar ditt arbete digitalt med foto. 

Eget arbete - ANALYS: 

• Du gör en bildanalys där du beskriver och tolkar en bild. 

• Du kan tillverka en fysisk mapp som du formgett och målat med aktuell teknik 
(täckfärg).  

(Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och 
verktyg.) 

• Du kan  dokumentera ditt arbete med ett foto i din bildmapp Drive, samt lämna in 
ett foto av ditt arbete i Classroom  

(Presentera ett ämnesområden med bilder.) 

• 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 lämnar in ditt arbetsprov, med namn och klass, när arbetsområdet är slut. 

DITT ARBETSPROV - din målning
I bilden 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 
uttryck.

Formen, färgerna och bildkompositionen fungerar … i ditt arbete.

PRESENTATION - i Drive och Classroom
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

viss relativt god god
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Det här ska du lära dig

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 

https://bildoformsidan.se/


Bilduppgift åk 7 Mapp och analys

ANALYS - i Classroom
Du kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett … 
ämnesspecifika begrepp.

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

enkelt sätt med viss användning 
av

utvecklat sätt med relativt god 
användning av

välutvecklat sätt med god 
användning av
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