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Portrett på 5.trinn

DEL 1: Den tredje januar i år fikk elevene i 5a på Voksen skole i 
oppgave å tegne seg selv. I forkant av undervisningen hadde jeg 
printet ut fotografier av eleven som jeg hadde tatt. Elevene fikk 
bruke fotografiene til å se etter da de skulle tegne seg selv.  Tegnin-
gene eleven tegnet den første dagen tok vi vare på helt frem til vi 
avsluttet arbeidet med portrett den 12. juni i år. Et av målene med 
tegningene var å dokumentere  elvenes utgangspunkt/grunnlag  
før vi startet undervisningen i portrettegning. Men hovedmålet bak 
den første tegningen var at elevene skulle sitte igjen med en doku-
mentasjon på sin egen læring/utvikling . Å fysisk sette den første 
tegningen sammen med den siste tegningen
DEL 2: Etter at eleven var ferdig med den første tegningen startet 
selve portrettundervisningen. Eleven skulle lære litt grunnleggende 
om proporsjoner og skyggelegging og elevene fikk se på og disku-
tere ulike portretter laget av ulike kunstnere. 
DEL 3: Deretter startet et dybdestudie som var delt inn i tre bolker, 
der undervisningsopplegget var lagt opp likt.  Først startet vi med 
øyner, så ble det neser og til slutt tok vi for oss munner.

I et år nå, to timer i uken, har jeg hatt gleden av å 
undervise 24 fantastiske elever i fra 5A i Kunst og 
håndverk, der hovedfokuset har vært på tegneun-
dervisning. Vi har, siden januar, jobbet med portret-
tegning. Elevene har måttet gå i et grunnleggende 
nærstudie i hvordan tegne portrett og i hvordan 
tegne ”meg selv”. 

Steg for steg på enkle teg-
ninger, finner du på nettst-
edet http://www.drawing-
now.com/. Steg for steg 
formlene på nettstedet kan 
brukes som en introduksjon 
til et større opplegg eller 
som oppvarming i starten 
av undervisningen.

Oppvarming og Introduksjon.  Til oppvarmingen av hver under-
visningsøktøkt brukte vi blindtegning der elevene tegnet lærerens 
ansikt.  For hver introduksjon av nytt tema (øye, nese eller munn) 
brukte vi steg for steg tegninger fra nettstedet http://www.drawing-
now.com/ som en tegneøvelse. Målet med øvelsen var å skape en 
bevissthet om de enkle grunnformene av øyner, neser og munner, 
rett og slett å forenkle. Det var viktig at eleven etter hvert klarte å 
se grunnformene i sitt eget ansikt. 
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2 Vi studerer og 
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Inndelingen av undervisningsopplegget i de tre dybdestudiene.

Vi studerer og tegner. Elevene fikk utdelt oppgaveark som de job-
bet med. Oppgavene gikk ut på å studere og prøve å kopiere ulike 
tegninger av øyner, neser og munner ved å la øyet styre hånden. 
Målet med oppgavene var å øve på grunnformer og få liv i formene 
ved å skyggelegge.

  Tekst og foto: Iselin Bjelland 

Bilde 1: Fotografi/gråtoner Bilde 2: Fotokopi      Bilde 3: Kritskisse

Målet med oppgaven var å la elevene bli kjent med sine egne grun-
nformer og sitt særpreg slik at eleven kunne best mulig kapre sær-
preget sitt i portrettegningene de skulle tegne senere. Det handlet 
altså om å øve og å trene før vi skulle i gang med den avsluttende 
portrettegningen.

Bilde 4: Utklipp               Bilde 5: Malingsstrøk      Bilde 6: Malerkost

Begge bildene nedenfor er et selvportrett av samme elev. Bildet til venstre 
ble tegnet i januar, mens bildet til høyre ble tegnet i juni.

DEL 4:Da eleven var ferdig med dybdestudiet startet arbeidet med 
portrettarbeidet. Arbeidet ble ferdigstilt den 12.06.12. Da var det 
utstilling av elevenes arbeid, der det første og det siste portretta-
rbeidet ble vist.

Bildemanipulering.  Eleven skulle jobbe med å tegne sine egne 
øyner, nese og munn og fikk utdelt bilder som var manipulert i 
Microsoft Word. Eleven skulle da se på bildene og prøve å kopiere 
de ulike utrykkene de manipulerte bildene hadde, ved å la øyet 
styre hånden.

Eksempler på ulike utrykk et bilde kan få ved å manipulere dem i datapro-
grammet Microsoft Word.
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