
 

Bli konstdetektiv!  
och fördjupa dig i ditt favoritkonstverk från utställningen… 

 

Vilket konstverk är ditt favoritkonstverk?  
 

Titel: ______________________________________________________________________________  
Konstnär: __________________________________________________________________________  
 

Varför tycker du om just detta konstverk? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ta reda på fakta!   
Tänk på vilka källor du använder och var källkritisk till det du läser på internet. Använd gärna www.nationalmuseum.se Bilderna på konstverken på hemsidan är 
fria att använda.  
 

Vem var konstnären?  
Var kommer hen ifrån, när är konstnären född och död? Har konstnären gått i skolan någonstans och tyckte hen om att måla på en viss plats, i en särskild stil eller 
några särskilda saker?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Är konstverket skapat i en särskild stil på ett särskilt sätt?  
Beskriv den gärna  

_________________________________________________________________________________ 
 

Vad föreställer konstverket?  
Berätta vad du ser och om man vet vilken plats det är eller om det föreställer någon särskild person  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
När är konstverket gjort, kan man se det?  
Kan man se det utifrån motivet, hur konstnären har målat/tecknat/skulpterat eller har konstnären skrivit årtalet på?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Utforska ditt favoritkonstverk! 
 

Beskriv konstverket! 
Hur stort är det, vad är det gjort av, verkar det tungt? Beskriv färgerna, är det ljust eller mörkt, ser du några spännande detaljer och finns det en särskild 
stämning eller känslor i konstverket?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Vad tycker du är mest intressant med konstverket? 
Är det något du gärna skulle vilja veta mer om? Ramen, en särskild detalj du inte ser vad det är, en mystisk person, en skugga…    

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Vad handlar konstverket om?  
Kanske vet du att konstverket handlar om något särskilt, kanske vet du inte. Vad vet du? Vad tror du? Och vad skulle det handla om, om du fick bestämma! Bara 
fantasin sätter gränser! Välj en låt som passar till, eller börja på en spännande berättelse som handlar om konstverket. Gör det till ditt!  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 


