
Konsthistoria  åk 8

SYFTE: Att göra ett grafiskt tilltalande och informativt bildspel om en 
konstnär/konst-ism. Bildspelet skall vara ett stöd för dig när du redovisar ditt 
arbete inför klassen. I din redovisning kombinerar du bild, text och ljud (tal). 

1. VEM
Välj vilken konstnär du vill arbeta med och presentera för dina klasskamrater. Det skall 
vara en väletablerad konstnär. Välj gärna från Konstlistan på Bildoformsidan eller ur boken 
”Målarkonstens historia - från renässansen till idag” (finns i klassrummet). Du skall också 
välja ut en tavla som du gör en tolkning/parafras av.

2. FAKTA
Ta reda på så mycket som möjligt om din konstnär/epok. När och var levde konstnären? 
Speciella uppväxtförhållanden? Vad fick konstnären att bli konstnär? Utmärkande stil? 
Speciella saker som hände konstnären och/eller i samhället när konstnären levde? 
Anteckna under tiden du letar och spara det du tycker är viktigt. Planera/skissa på idéer på 
hur du skall utforma bildspelet, utifrån det du hittar. 
Källor: Använd säkra källor när du letar fakta. (Böcker - museer på nätet - Wikipedia - NE) 
Undvik att söka fritt på nätet, det kan lätt bli fel då. Ange källorna sist i bildspelet.

3. BILDSPELET
Välj ett tema på ditt bildspel som du tycker passar konstnärens stil. Välj vilka rubriker du 
skall ha med (beror på hur mycket fakta du hittat) och välj ett teckensnitt som du tycker 
passar. Välj också ut exempel på konstverk (minst sex olika) gjorda av konstnären. Glöm 
inte titlarna (om du hittar dessa) och berätta lite om de konstverk du valt ut. Finns där 
speciella symboler eller en historia bakom? Ha gärna med foto på konstnären och/eller 
ett självporträtt om du hittar sådana. Du kan även ta med passande illustrationer som 
komplement till texten och konstverken. Skriv så lite text som möjligt - använd rubriker och 
underrubriker, och eventuellt lite faktatext, som komplement till det du visar och säger. 
Kom ihåg att den text du tar med skall kunna stå för sig själv i bildspelet. Publiken skall 
förstå, utan att du behöver förklara. I slutet på bildspelet visar du det konstverk du valt att 
arbeta med samt din egen tolkning. Berätta om din tolkning och varför du valt att göra som 
du gjort. 

Öva på din redovisning och försök att hålla dig till en ca 5 - 
8 min. lång föreläsning.

KONSTPRESENTATION
med fakta och egen tolkning av ett konstverk

Lycka till!


