
 

Från gryning till skymning Ordlista  
 

Realism – en stil inom konsten där verkligheten och vardagen är i fokus.  

Friluftsmåleri – när man målar och färdigställer konstverket utomhus under bar himmel och inte i 

ateljén.  

Impressionism – en stil inom konsten där det naturliga ljuset och stämningen är viktig. Konstnärerna 

vill fånga det första spontana intrycket. Man målade skissartad och med tydliga penseldrag.  

Historiemåleri – populärt på 1800-talet. Viktiga historiska händelser och mytologiska motiv var vanligt. 

En stil som Konstakademien värderade högst och som var rådande på konstutbildningen.  

Staffli – ett stativ där konstnären sätter fast sin målarduk eller pannå. 

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

eller trä. 

Målning – ett konstverk som har målats med någon typ av färg. Oftast tvådimensionell – målat på 

papper, duk eller en vägg.  

Relief – en skulpterad bild eller yta på ett plant underlag. Motivet kan var nedsänkt eller upphöjt. Ofta 

gjort i trä eller sten.   

Illustration – en teckning eller målning som visar på något, en bokillustration visar vad som står i 

texten. 

Pannå – en skiva som man antingen målar direkt på eller sätter fast sin duk på 

Duk – en kraftig tygbit av canvas eller linne som oftast målas med grundfärg. Kan spännas upp på en 

ram eller sättas fast på en pannå.  

Konstnärskoloni – när flera konstnärer samlas på en gemensam plats en längre tid och skapar.  

Parissalongen – en stor konstutställning som hölls i Paris en gång om året mellan 1784–1890. En jury 

bestämde vilka som fick delta. Det var en stor ära att bli utvald och kunde leda till stor framgång. 

Konstakademien – var den kungliga konstskolan i Stockholm som många drömde om att gå på under 

1800-talet. Akademien grundades på 1700-talet och skulle se till så att konsten i Sveriges utvecklades.  

Kunglig Medalj – det finaste priset man som elev kunde få när man gick på Konstakademien.  

Stipendium – en summa pengar som man kunde få som en belöning och bidrag om man gjort något 

väldigt bra som elev på Konstakademien. Många använde pengarna för att resa utomlands.  

Konstnärsförbundet – En förening som bildades 1886 av konstnärer som tyckte att Konstakademien 

var omodern och inte lyssnade  

Skymningsmåleri – en stil och ett motivtema kring skymningsljuset som blev populärt kring sekelskiftet  

Recension – när man redogör för hur man tycker om, och sammanfattar något, till exempel en bok 

eller film. Ett annat ord för recension är kritik.  

Akvarellfärg – en vattenfärg som innehåller mycket pigment så att färgerna blir starka. Används på 

akvarellpapper.  

Oljefärg – en färg där olja är basen som blandats med färgpigment. Torkar långsamt och är därför 

tacksam att jobba med.  

Motiv – Det som konstverket föreställer, i ett bredare tema. Till exempel blomstermotiv, landskap…  


