
Tredimensionell Sommarbild 

 
Gruppen ska, i ett konstverk, skapa en “Sommarupplevelse” med hjälp av natur- och 
bildmaterial. 
 
Lektion 1 
Tillsammans följs ni åt ut i skog och mark. Där plockar ni med er lämpligt byggmaterial. 
Pratar under tiden ihop er om vad ni skulle kunna bygga för något som visar en 
sommarupplevelse. 
 
Lektion 2 
Ni ska tillsammans i gruppen bygga ert konstverk. Det ska rymmas på en kartongskiva, vara 
så stadigt att det kan hålla ihop och visas upp senare under veckan. 
 
Lektion 3 
Gruppen ska nu i en berättande text skriva ner följande: 
 

1. Vilken sommarupplevelse är det ni har skapat? Förklara med många detaljer vad 
det är vi vill visa. 

2. Beskriv hur ni i gruppen gick till väga när ni byggde upp ert konstverk. Tänk på 
att få med flera detaljer även här. Beskriv gärna också vad det var som fick er att 
välja denna upplevelse? 

3. Beskriv hur ni tycker att ni lyckades med konstverket. Blev det som ni hade tänkt 
er? 

4. Vilken känsla vill ni förmedla med ert konstverk? Hur har ni byggt för att man ska 
få den känslan? 

5. Hur har samarbetet i gruppen har fungerat? Har alla i gruppen bidragit med idéer 
till konstverket. Har ni lyckats bra med att lyssna på varandra? Hur har ni hjälpts åt 
med det praktiska arbetet? 

 
Den text ni skriver ska rymmas att sätta upp på ett A5 ark. 
 
Lektion 4 
Ni ska nu göra en bildanalys av det konstverk som er grupp har fått. Skriv en liknande analys 
som den ni gjorde på ert eget konsverk. Följande punkter ska finnas med: 
 
A. Beskriv vad det är ni ser i konstverket och hur det är skapat. 
B. Berätta vilken sommarupplevelse tror ni att gruppen har skapat 
C. Vilken känsla får ni när ni tittar på konstverket? 
D. Vad tycker ni om konstverket, egna åsikter. Tänkt på att motivera era åsikter 
och att självklart lyfta fram det positiva - ge beröm. 
E. Skriv era namn på lappen och lämna till er lärare.. 

 
Syftet med bilduppgiften 
Syftet med uppgiften är att ni tillsammans i grupp ska försöka att kommunicera (visa) en 
sommarupplevelse enbart med hjälp av ett konstverk som ni själva skapar. Ni ska också 
kunna formulera (skriva) en text som beskriver vad ni har byggt och hur ni har gått till väga 
samt vad ni vill förmedla (berätta) med ert konstverk. Ni ska också få bli bekant med hur 
några betygskriterier i bild ser ut och att i grupp jobba utifrån dessa. 
 

 

 



Följande delar av det centrala innehållet jobbar vi utifrån: 
 

 Vi jobbar med bildframställning i tredimentionellt arbete med hjälp av både 
naturmaterial och övrigt bildmaterial (ex pärlor, tyg, snören, papper) 

 Vi jobbar även med bildanalys av hur den egna gruppen och andra gruppers 
konstverk är utformade och vilket budskap verket förmedlar. 

 
Dessa kunskapskrav ska ni sedan utgå ifrån när ni bedömmer ert eget och andras verk. 
 

Betyg A 
Gruppen har skapat ett välutvecklat konstverk som berättar och visar vad någon varit med 
om. Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett mycket bra sätt. 
 
Gruppen kan ge välutvecklade omdömen om hur gruppens konstverk blev. 
 
Betyg C 
Gruppen har skapat ett utvecklat konstverk som berättar och visar vad någon varit med om. 
Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett bra sätt. 
 
Gruppen kan ge utvecklade omdömen om  hur gruppens konstverk blev. 
 
Betyg E 
Gruppen har skapat ett enkelt konstverk som berättar och visar vad någon varit med om. 
Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett ganska bra sätt. 
 
Gruppen kan ge enkla omdömen om hur gruppens konstverk blev. 
Betyg F 
Gruppen har inte skapat ett konstverk som när betygssteget E 
 
Gruppen har inte gett ett omdöme som beskriver hur konstverket blev. 
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Betyg A 
Gruppen har skapat ett välutvecklat konstverk som berättar och visar vad någon varit med 
om. Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett mycket bra sätt. 
 
Betyg C 
Gruppen har skapat ett utvecklat konstverk som berättar och visar vad någon varit med om. 
Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett bra sätt. 
 
Betyg E 
Gruppen har skapat ett enkelt konstverk som berättar och visar vad någon varit med om. 
Gruppen gör budskapet i sitt konstverk tydligt på ett ganska bra sätt. 
 
Betyg F 
Gruppen har inte skapat ett konstverk som når betygssteget E 
 


