
Uppgifter åk 7-9 Lgr 22

Människans kropp har varit i centrum för 
konstnärers uppmärksamhet i alla tider. Kroppen 
lämpar sig utmärkt att studera när man vill lära sig 
att 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. 


(Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att skapa bilder 
med olika tekniker, verktyg och material, samt att utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja 
och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.)


UPPSTART: Vi går igenom uppgiften tillsammans på Bildoformsidan och tittar på 
olika exempel för inspiration. Du skapar en presentation i din bildmapp i Drive som 
du döper till ”Loggbok - skulptur”. Loggboken kommer att vara en viktig del av 
övningen då den visar hur du jobbat med idé och process. I loggboken lägger du 
in inspirationsbilder som visar vilket tema du valt. 


Vi går tillsammans igenom kroppens proportioner, som är den del av innehållet i 
Loggboken. Nu testar du även att rita olika rörelser. 


Du väljer idé och gör idéskisser (små skisser med färg) där du planerar hur 
skulpturen skall se ut. Därefter börjar arbetet med själva skulpturen. Dekorera din 
skulptur med olika material för att förstärka den stil och det uttryck du är ute efter. 
Din skulptur skall ha rätt proportioner, men resten bestämmer du själv


Planering skulptur Sida  av 1 2

Skulptur 
Kroppen på tema natur och kultur 

Varför skall vi arbeta med det här?  
(Syfte inom parantes, Lgr 22)

Så här kommer vi att arbeta

Det här skall du lära dig 
(Centralt innehåll inom parantes, Lgr 22)

https://bildoformsidan.se/arskurs-8/bodies-kroppens-proportioner-och-skulpturbygge/
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Du redovisar ditt arbete i en presentation som innehåller idéskisser, 
inspirationsbilder, ritning av kroppens proportioner samt foton (process) tagna 
under själva arbetet. Du visar att du tänkt på den grafiska utformningen när du 
formgett din presentation 

(Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat. Former, färger och 
bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande 
arbete.) 

Du kan med hjälp av enkla material forma en skulptur (tredimensionellt arbete) som 
har samma proportioner som en människokropp. 

(Två- och tredimensionellt bildarbete. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande 
egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.) 

Du dekorerar din skulptur så att det framgår vilket uttryck/vilken stil du valt.

(Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas 
för bestämda syften.

Planering skulptur Sida  av 2 2

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (betygskriterier)

Arbetsprovet E C A

Hur lång du 
hunnit utifrån 
syftet med 
övningen.

Budskapet skall 
framgå

Du framställer olika 
typer av bilder med 
delvis 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte 
och sammanhang så 
att budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.

Du framställer olika typer 
av bilder med väl 
genomarbetade 
uttrycksformer 
anpassade till syfte och 
sammanhang så att 
budskapet framgår.

Hur du arbetat 
med den teknik 
och de

verktyg och 
material som 
gäller, för att 
skapa uttryck

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, 
verktyg och material 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt och 
prövar då hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck

I bildarbetet använder du 
olika tekniker, verktyg 
och material på ett 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
då hur dessa kan 
kombineras för att skapa 
olika uttryck.

I bildarbetet använder 
du olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl 
fungerande sätt och 
prövar och omprövar 
systematiskt hur dessa 
kan kombineras för att 
skapa olika uttryck.

Hur du väljer 
tillvägagångssätt 
och motiverar 
dina val utifrån 
syftet med 
arbetet.


Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
i huvudsak 
fungerande 
tillvägagångssätt och 
ger enkla motiveringar 
till dina val. 

Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
fungerande 
tillvägagångssätt och ger 
utvecklade motiveringar 
till dina val

Utifrån syftet med 
bildarbetet väljer du ett 
väl fungerande 
tillvägagångssätt och 
ger välutvecklade 
motiveringar till dina 
val. 

Hur du driver  
arbetet framåt i 
klassrummet och 
hur säker du är 
på tekniker/
material.

Under 
arbetsprocessen 
bidrar du till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
efter någon 
bearbetning leder 
framåt.

Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer du 
handlingsalternativ som 
leder framåt.


