
Bilduppgift åk 8 Bodies

Människans kropp har varit i centrum för 
konstnärers uppmärksamhet i alla tider. 
Kroppen lämpar sig utmärkt att studera när 
man vill lära sig se och teckna bättre. 
Kroppen är omväxlande till sin form och kan 
ses från olika håll och i olika rörelser. Med 
kläder på kroppen markerar man ofta vem 
man är, vilken tid man lever i och vem man vill 
vara. Vi skall här titta närmare på kroppens 
proportioner, fånga rörelsen och skapa olika 
uttrycksfulla figurer i tredimensionell teknik. 

Syfte 
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 
Skapa bilder med olika material. 

UPPSTART: 
Vi går igenom uppgiften tillsammans på Bildoformsidan och tittar på olika exempel. 
Första övningen blir att rita kroppens proportioner och olika rörelser. Därefter 
skissar du på idéer (små skisser med färg) och när du bestämt hur din skulptur 
skall se ut börjar du den tredimensionella formen. Dekorera din skulptur med olika 
material (inge målarfärg dock) för att förstärka den stil och det uttryck du är ute 
efter. Din skulptur skall ha rätt proportioner, men resten bestämmer du själv. 

• Du kan planera ditt arbete genom att göra några idéskisser, samt ta inspiration av 
historiska och samtida bilder av olika slag.  

(Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. 
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• Du kan med hjälp av enkla material forma en skulptur (tredimensionellt arbete) 
som har samma proportioner som en människokropp. 

((Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. Material och 
verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften) 

•  Du har dekorerat din skulptur så att det framgår vilket uttryck/vilken stil du valt. 
(Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete.) 

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

och 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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