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Under jorden - Inom väggarna

BILDKONST
10-11år

Undersök och rita olika luckor och galler utomhus och 
inomhus: badrummets golvbrunn, lavoarens avlopp, 
luftkonditioneringsventiler osv. Hittar du luftkonditio-
neringsöppningar, stängda luckor eller dagvattenled-
ningarnas lock ute? Vart leder alla dessa hemlighets-
fulla luckor? I fantasin kan vad som helst hända inne i 
väggarna eller under huset!

Tänk om du upptäcker att luckan inte är som den ser 
ut att vara? Kunde någon varelse som bor i rören titta 
ut ur ett avlopp och vilja säga eller visa något?

Rita en bild där en varelse som bor under jorden eller 
inne i husets väggar kikar eller kliver ut ur den lucka 
du väljer. Du får fritt använda humor, fantasi och fif-
fighet i din bild!

Rita en tillräckligt stor bild så detaljerna syns. Hurdan 
lucka valde du? Hurdan yta har figuren? Slät, fjällig 
eller hårig? Hur är din figur eventuellt klädd? Vilka 
färger har den? Hurdant uttryck har den?

Du kan även skära av figuren från pappret och ta ett 
foto av den på platsen – då är fotot ditt färdiga konst-
verk.  Om du vill kan du lämna den ritade figuren på 
sin plats för en stund efter att ha tagit fotot, så den 
kommer att glädja och överraska alla som märker den. 
Du kan även använda ett bildbehandlingsprogram, om 
du har ett och kan använda dess funktioner. Ta först 
ett foto av ditt objekt och fortsätt sedan bilden genom 
att rita mer.

Bilderna: Anu Hietala ja Minttu 
Hyytiäinen
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Tom Otterness: Life Underground, en del 
av verket

Bild: Pixabay Cornelia Moore (CC)

Uppgiften handlar om gatukonst. I städer omkring världen kan du se konstverk som byggs på gator-
nas vardagliga detaljer, såsom elskåp och gatsten. Konstverken kan vara roliga, såsom dessa. En del 
av konstverken kan vara skapade av okända konstnärer. Vissa konstnärer kan identifieras av sin stil, 
såsom David Zinn och signaturen Banksy. Vissa gatukonstnärer skapar sina verk för att fotograferas, 
och de ser ut som de ska bara ur en viss synvinkel. Till exempel Julian Beever har gjort sådana konst-
verk.

Inspirerande för denna uppgift är verk som har skapats omkring existerande luckor, lock eller galler. 
Via denna länk hittar du bilder på verk som skapats omkring gatuavlopp. Om du har gatukritor, kun-
de du kanske skapa ett sådant konstverk och glädja närhetens invånare? Fråga dina föräldrar om den 
plats du valt är lämplig för det!

Alla verk är givetvis inte långvariga, så det är vanligt att dokumentera dem, det vill säga ta foton eller 
video.

Vad du behöver
I denna uppgift iakttar du din omgivning ur en 
ny synvinkel och blandar ihop observationer och 
fantasi när du kommer upp med idéer för ett konst-
verk. Via länkarna i bakgrundsinformationen blir 
du bekant med gatukonst och dess humor. Du övar 
att lyfta fram din egen idé med hjälp av bilden.

Infosnutt

Mål
Frivalda konstverktyg, till exempel papper, olika 
ritpennor, akvarellfärger osv.
Du kan även förverkliga verket genom att rita en 
figur och skära av den och ta ett foto av den på den 
plats du valt till exempel med mobiltelefonens ka-
mera. Då är det färdiga konstverket ett miljökonst-
verk och ett dokumentfoto som tagits av det.
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