
 

Från gryning till skymning Ordlista med bilder  
 

Museum – Är i de allra flesta fall en byggnad där det finns samlingar av olika slag. Museer 

kan samla på konst, historiska saker, saker från naturen eller teknik. Museerna ska samla, ta 

hand om och visa upp sakerna för allmänheten.  

 

 

 

 

 

 

 

Utställning – när man ordnar saker tillsammans på en viss plats. Sakerna hänger ihop på 

något sätt, kanske genom ett särskilt tema eller från en särskild tid.   

 

 

 

Tavla – en konstnärlig bild som hängs upp på väggen. Kan vara stora 

och kan var små. Ofta har de en ram runt.   

Ram – en list som går runt bilden, oftast gjord av 

trä. Kan ha vilken färg som helst, men är ofta 

guldfärgad. Ibland är den enkel ibland är den 

dekorerad med mönster.   

 

  

Jamtli och Nationalmuseum Jamtli i Östersund  Nationalmuseum i Stockholm  

Utställningen Från gryning till skymning visar konst som gjordes mellan 1880–1910 

En del av Nationalmuseums utställning som handlar 
om design och konst från 1900-talet 

Sofie Werenskiolds lilla tavla 
har en pampig guldram  

Nils Kreugers stora tavla har en smal svart 
ram  
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Illustration – en teckning eller målning som visar på något. En illustration i en bok visar vad 

som står i texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulptur – ett konstverk som är tredimensionellt, som du kan se från flera håll. Ofta gjort i 

brons, sten eller trä. De kan vara stora eller små och stå både utomhus och inne. Ibland 

föreställer det någon men ibland är det bara former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensel – ett slags verktyg som används när man ska måla. Penseln har ett skaft att hålla i och 

på en sida finns borsten som gör det lättare att stryka ut färgen. Det finns smala och breda 

penslar och hårda och mjuka, som passar bra till olika färger.  

 

Palett – en skiva av trä som konstnären håller i handen där 

färgerna finns och blandas.  

 

Elsa Beskow skrev en saga om en liten liten gumma. Hon ritade och målade sina 
egna illustrationer till texten  

John Bauer fick ett uppdrag att göra 
illustrationer till en gammal saga i en ny 
sagobok  

John Börjesson har skulpterat en man som grubblar och tänker. Per Hasselberg har skulpterat sin 
kompis Gerda Hagborg. Hugo Elmqvist har skulpterat ett litet barn som kryper.  
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