
LOGGBOK - SKULPTUR 
Kroppen  

på tema kultur och natur

Här skriver du titel på bildspelet. 
Formge titelsidan/framsidan så att den 

som tittar blir intresserad och får en 
aning om vad det skall handla om.



Inspirationsbilder På denna sida redovisar du 
inspirationsbilder som du hittat på 
nätet eller på andra ställen. Du får 

gärna ta fot ur böcker eller tidningar 
t.ex. Utforma sidan så att den blir 
trevlig och intressant att titta på. 

Rubrik: 
”Inspirationsbilder.” 
 Du bestämmer själv 

teckensnitt och var texten 
skall ligga. 



Kroppens proportioner

Rubrik ”Kroppens proportioner”. 
Använd samma teckensnitt som du 

använt tidigare .

Här lägger du in 
foto på den teckning av 

kroppens proportioner som vi 
gjorde tillsammans. Var du 
sjuk då ritar du en när du 

har tid. 



Idéskiss

Rubrik: ”Idéskiss”

Här lägger du in foton på 
de skisser du gjort. Tänk på att 

skissen skall vara tydlig och även visa 
vilka färger du tänker använda. Du kan 
ändra idé under arbetets gång - men 

skissen du gjorde först måste 
ändå finnas med här.



I dag fortsatte jag med kläderna som jag 
gjorde i silkespapper. Jag testa först 

några gånger innan jag blev nöjd. Nästa 
vecka skal jag sätta på hår och täcka de 

ytor som är kvar. Jag tror jag blir klar 
nästa gång. 

PROCESS

Rubriken här är: Process + den vecka 
du jobbat med skulpturen.  

Du tar ett foto efter varje lektion och lägger in. 
Här skall du också utvärdera efter varje 

arbetspass. Skriv vad du har gjort, hur det gick 
och vad du planerar att göra nästa 

lektion. 
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FÄRDIG
Rubrik ”Färdig”. 

Utvärdera hur arbetet gått. Beskriv hur du 
arbetat och hur arbetet gått. Är du nöjd? Om inte - 
vad kunde du ha gjort annorlunda? Hur var det att 

jobba med ståltråd och papier maché? Fick du 
fram det uttryck du var ute efter?


