Lärarhandledning
Detta är en lärarhandledning med ett antal uppgifter som du som lärare utgå
från för att skräddarsy din lektion. Genom att använda appen Johnson 2.0
kan sedan eleverna söka information och göra ett eget urval för att kunna lösa
uppgifterna.

Konst från olika tidsepoker
Vad utmärker följande tidsepoker och stilriktningar?
Vilka exempel på konstnärer och verk kan du ge?
• Holländskt och flamländskt 1600-tal
• Düsseldorfskolan 1830-70
• Svensk konst sent 1800-tal

Stilleben och allegori – vad är det?
Man brukar prata om genrer eller olika typer av motiv. Vissa är kanske enklare att förstå än andra, som porträtt och landskap. Andra är lite klurigare. Här är två utmaningar:
• Man kan måla ett porträtt eller ett landskap,
men vad gör man om man målar ett stilleben?
Beskriv och ge exempel på ett verk med stillebenmotiv.
• Man kan måla historiemåleri och scener från mytologin,
men vad gör man om man målar en allegori?
Beskriv och ge exempel på ett verk med allegoriskt motiv.

Bildtolkningsuppgift
Välj ett konstverk och gör följande
bildtolkningsuppgift:
• Vad ser du på bilden? Beskriv.
• Skapa kontext – vad är det för motiv,
placera verket och konstnären i tid och rum.
• Vad betyder det som du ser på bilden? Tolka.

När du gör en beskrivning utgår du från det du faktiskt ser på bilden, beskriver
och sätter ord på detta utan att värdera.
När du skapar kontext tar du reda på mera om konstnären, vad det är för motiv,
tiden och vad som är typiska drag från epoken.
När du tolkar kan du använda dig både av beskrivning och kontext, men också av
dina egna erfarenheter för att själv tolka hur du upplever bilden och vad du ser i den.

Bildskapande: Parafras
• Välj ett konstverk och gör din egen parafras av verket.
Begreppet parafras kommer från grekiskan och betyder omskrivning.
Till skillnad från att kopiera ett verk, så gör man här sin egen tolkning av ett konstverk.
Man utgår från en ursprungsbild, men gör helt enkelt sin egen variant.
En parafras kan till exempel ta fasta på en detalj i ursprungsbilden eller förflytta
ursprungsbilden till nutid, göra motivet i en annan stil eller i ett helt annat material.
Du hittar exempel på vad andra har gjort, både i parafrasdelen av appen
och i den konstnärliga interaktionen.

Motiv

Låt dig inspireras av de olika motiven bland verken
i Johnsonsamlingen och måla ditt eget:
•
•
•
•

landskap
porträtt
stilleben
allegori

