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Meninger

Tegning - ordet som mangler
Med tegning i verktøykassen - 
erfaringer fra undervisning
i kulturskolen

Det er både spennende og inspirerende å ta imot ei gruppe 
elever til undervisning i tegning. Den enkelte i gruppa har 
naturlig nok ulik bakgrunn og motivasjon for timen. Å forberede 
ei tegneøkt med valg av tema, riktig utstyr og et tilrettelagt rom, 
kan sammenlignes med å skulle dirigere et lite orkester. Ofte 
opplever jeg store variasjoner av forventning og spenning hos 
deltakerne før vi starter opp. Noen i gruppa møter opp uten 
positive forventninger, noe som kanskje har med at disse har hatt 
heller negative erfaringer fra lignende situasjoner tidligere – men 
så er vi altså samlet til tegneoppgave.

Jeg vet at det å få etablert et godt og tillitsfullt anslag for timen 
er alfa og omega for en vellykket gjennomføring. Det er viktig å 
etablere en avslappet kommunikasjon, gjerne med et anstrøk av 
litt positiv humor. Hver og en i gruppa har sine tilnærminger til 
tegning, og det er nå opp til meg å styre den enkeltes energi mot 
en konstruktiv opplevelse. Tegneoppgaver i vår undervisning har 
forskjellig karakter: Noen er fabulerende og lekende, mens andre 
oppgaver er studier av modell med fokus på å gjengi disse. Har 
vi eksempelvis en stilleben-modell foran oss som skal forklares 
i tegning, er det viktig at hver og en i gruppa oppfatter de gitte 
elementene som oppgaven skal omfatte: Ytre form, romlighet, 
forholdet til omgivelsene, positiv og negativ form. Det kan være 
at objektet skal beskrives med lys og skygge for å forklare volum 
og forklare objektets plassering i rom osv.  Alt dette er viktig at 
en lærer i faget er i stand til å forklare med ord og begreper, og 
så presist som mulig slik at hodene og hendene som skal gjen-
nomføre oppgaven har forstått essensen. Her kreves ofte noen 
forklarende linjer på et ark fra lærer og kanskje noen avklarende 
ord om begreper som ikke er oppfattet riktig.

Underveis i oppgaveløsningen vil elevene støte på større og min-
dre hindringer som føles frustrerende og utfordrende. Da mener 
jeg at en veileder skal opprettholde arbeidsflyten med å komme 
eleven raskt til unnsetning og bruke forklarende ord, og gjerne 
sette noen rettledende streker på elevens arbeider for å gjenop-
prette motivasjonen til å løse oppgaven og opprettholde lyst og 
skaperglede og ikke minst arbeidsflyt.

Min erfaring som kunstskolelærer gjennom snart 25 år er at 
samtalen underveis og de fine oppdagelsene i prosessen skaper 
glede og gode opplevelser. Å ta opp en blyant og forklare med 
ei rask skisse, tilføre en diskusjon noen forklarende streker på et 
ark eller å drømme seg bort med å føre et tegneredskap over et 
ark, er situasjoner jeg skulle ønske var like naturlig i hverdagen 
som det muntlige, verbale språket. Å gi de unge tidlig i livet et 
aktivt forhold til tegning som medium øker etter min oppfatning 
vår evne til et rikere språk og kan medvirke til en fyldigere kom-
munikasjon mennesker imellom. 
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Etter grunnskolens 1. og 2. trinn skal elevene i følge Kunnska-
psløftet og læreplan i kunst og håndverk, blant annet kunne 
«uttrykke egne opplevelser gjennom tegning». Målet gir verdi og 
legitimitet til barns erfaringer og perspektiver. Det gir også status 
til tegning som en måte å uttrykke disse perspektivene på. Målet 
krever samtidig mye av læreren. Det krever blant annet lærere 
som går inn for å forstå hvilke opplevelser som er meningsfulle 
og relevante for elevene deres å uttrykke. Like viktig er det at 
læreren støtter elevene i prosessen med å gi form til opplev-
elsene sine. Dette handler om å være katalysator for, og veileder 
inn i tegning som ressurs for meningsskaping og kommunikasjon.

I barnehagen er tegning gjerne noe barna selv tar initiativ til og 
gjør sammen. Tegning kan også inngå i personalets planlagte 
aktiviteter, enten det er i tilknytning til turer eller prosjekter det 
arbeides med. Barns egeninitierte tegning rommer et stort po-
tensiale for læring dem imellom. Tegning som barnehagelæreren 
legger opp til har samtidig høy verdi. Pedagogen kan tilføre noe 
nytt ved å introdusere barna for nye tegnesjangre og vise frem og 
aktualisere bildespråkets grammatikk. 

Ordet «tegning» står imidlertid ikke i Rammeplan for barneha-
gens innhold og oppgaver. Jeg må innrømme at jeg savner det. 
Om fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» heter det blant 
annet at barnehagen skal bidra til at barna «utvikler elementær 
kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke 
seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama». 
Formuleringen «visuelt språk» inviterer til å lese tegning inn i 
fagområdet, noe mange barnehagelærere ganske sikkert gjør. 
Den er samtidig vid med rom for ulike fortolkninger. Det er en 
styrke at planen oppmuntrer til arbeid med et mangfold av visu-
elle uttrykksformer. Men fordi formuleringen kan tolkes på ulike 
måter kan også noe ikke leses inn i den – for eksempel tegning. 
Gjør det noe? Jeg synes det. Tegning har noen egenskaper som 
gjør den unik sammenlignet med for eksempel maling eller 
tredimensjonal konstruksjon. Med tegning kan barna gå nært på 
opplevelsene sine, trekke ut detaljer, granske det de opplever 
som essensielt og så å si oppdage, på nytt og på nytt, hva verden 
betyr for dem. Tegning er på denne måten også et fundament for 
andre visuelle uttrykk. 

Mange barn velger å tegne når de er i barnehagen – men ikke 
alle. Mange barnehagelærere setter arbeid med tegning høyt på 
agendaen – men ikke nødvendigvis alle. Noen barn vil kanskje 
ikke tegne i det hele tatt og kjenne seg «fremmed» overfor 
denne måten å uttrykke seg på når de forlater barnehagen? 
Derfor savner jeg ordet «tegning» i rammeplanen. Ikke fordi alle 
barn må tegne – men fordi alle barna må få en mulighet til å
oppdage hva tegning kan gjøre for dem. 
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