
 

Titta, tänk och tyck!  

Vilka tre konstverk tycker du hör ihop och vilket ska bort? Skriv hur du tänkte. Jämför med en kompis – 

har ni tänkt på samma sätt? Det finns flera bra svar! Fundera på saker som: färger, former, 

stämningen, motiv, grejer, antal, stil, årstid, ute, inne…  

 

 

 

  

Nils Andersson (1817–1865) Heimdal överlämnar 
Brisingasmycket till Freja, 1846  

  

 

Hugo Salmson (1843–1894) Gustav Vasa finner sin 
gemål Katarina Stenbock sovande…  1868  

August Malmström (1829–1901) 
Ingeborgs klagan (ur Frithiofs saga), 1887  

 

Wilhelm Wallander (1821–1888) Signe bränner 
sig i buren inne, 1860  
 

Hur tänker du? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Titta, tänk och tyck!  

Vilka tre konstverk tycker du hör ihop och vilket ska bort? Skriv hur du tänkte. Jämför med en kompis – 

har ni tänkt på samma sätt? Det finns flera bra svar! Fundera på saker som: färger, former, stämning, 

motiv, grejer, antal, stil, årstid, ute, inne…  

 

 

  

Peter Nicolai Arbo (1831–1892) Valkyria, 1865 
 

Gerhard Munthe, (1849–1929) Bonad framställande Oden 
ridande på Sleipner, utan årtal  

 

Elsa Beskow (1874–1953) Tomtefar i sin rustning, ur 
Tomtebobarnen, 1910  

 

Hur tänker du? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Carl Wahlbom (1810–1858) Gustav II Adolf vid Stuhm, 1854  
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Titta, tänk och tyck!  

Vilka tre konstverk tycker du hör ihop och vilket ska bort? Skriv hur du tänkte. Jämför med en kompis – 

har ni tänkt på samma sätt? Det finns flera bra svar! Fundera på saker som: färger, former, stämning, 

motiv, grejer, antal, stil, årstid, ute, inne… 

  

 

 

 

Wilhelm Wallander (1821–1888) Konserten på Tre Byttor. Scen 
ur Fredmans epistel 51, 1860  

Hur tänker du? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1 2 

3 4 

John Bauer (1882–1918) En kväll vid 
Midsommartid gingo de med Bianca Maria djupt 
in i skogen, Bland Tomtar och Troll, 1913 

Nils Blommér (1816–1853) Ängsälvor, 1850  Nils Blommér (1816–1853) Freja sökande sin make, 1852  


