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Frå gor om kå ndå konstverk 

 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas Presentationer 

Konstform som används: Bild  

Tidsåtgång: 60 min 

Material och utrustning som krävs: Bilder på kända konstverk 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Om övningen upprepas utvecklas språkkunskaper, kritiskt tänkande, observationsförmåga, teamarbete, fantasi och 
förmågan att uppskatta konst. 

Förberedelser: 
1. Läraren tar fram bilder några kända konstverk t.ex. Raphael, Skolan i Aten; Botticelli, Venus födelse; Van Gogh, 

Stjärnnatten; Munch, Skriet; Kandinsky, Panel för Edwin R. Campbell nr 4, eller något annat verk.  
2. Hen kan antingen projicera målningarna på väggen/skärmen en i taget eller skriva ut dem på papper i tre 

exemplar för utdelning till de tre grupperna.  

Aktivitet: 
1. Läraren delar in klassen i tre grupper.  
2. Läraren berättar vad konstnären heter och målningens titel. 
3. Varje grupp fokuserar på målningen på skärmen (eller på pappret). 
4. Eleverna i varje grupp reflekterar tillsammans över de frågor som läraren skriver på whiteboardtavlan: 

I. What is the painting describing?  
II. What is happening? 
III. What does this make you think? 
IV. Which could have been the artist’s  

feelings when producing this work? 
V. How many colours can you see  

in the painting? 
VI. Would you hang a copy of this work at home?  
VII. If yes, why?  
VIII. If no, why?” 

 I. Vad föreställer målningen?  
 II. Vad händer? 
 III. Vad får detta dig att tänka på? 
 IV. Vilka känslor kan konstnärens ha haft  

när han målade den? 
 V. Hur många färger kan du se i målningen? 
 VI. Skulle du vilja ha en kopia av  

den här tavlan hemma på väggen?  
 VII. Om ja, varför? 

VIII.  Om nej, varför?

 
5. Eleverna i vardera gruppen har 20 min. på sig att reflektera och svara på frågorna. 
6. Därefter förbereder varje grupp en presentation av målningen på engelska/spanska genom att använda sina 

svar. Presentationen förbereds i lika många meningar som det finns elever i gruppen. Varje barn ska sen läsa 
minst en mening.  
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 
 Lärarna kan förstås hjälpa till med beskrivningarna. 

 Aktiviteten kan upprepas efter några dagar med 
olika målningar.  

Lärarens förberedelser: Se ovan. 

Källor/användbara länkar Vi föreslår följande webbsida med bilder som passar särskilt 
bra för konststudier med barn: 
https://artclasscurator.com/a-year-of-art-appreciation-for-
kids-52-artworks-your-child-should-know/    
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