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Kontur versus skravur

Tegning: Alf Howlid, sivilarkitekt, lærer og undervisningsansvarlig i Formlab 
på Norsk design- og arkitektursenter i Oslo.  

På lærerkurset Inn i rommet som vi skrev om i FORM nr 2 / 
2015 tok kursleder Alf Howlid blant annet for seg tegning av 
romlige forhold, illustrert med ulike eksempler. Howlid presen-
terte følgende scenario til kursdeltakerne: Tenk deg at du gir 
en niendeklasse i oppgave å tegne dette romlige forholdet; en 
høysåte som ligger på et jorde. Bak høysåten er det et skogholt. 
En elev som har gode tegneferdigheter vil høyst sannsynlig tegne 
en konturtegning. En elev som ikke har så mye erfaring med teg-
ning vil være mer i tvil om hvordan denne oppgaven bør løses. 
Hvordan sette den uerfarne eleven i gang med denne oppgaven?

Når du skal få fram et motiv kan to prinsipielt motsatte frem-
gangsmåter benyttes. Du kan tegne konturene, eller du kan 
tegne med utgangspunkt i overganger mellom mørke og lyse 
flater ved bruk av valører og skravur. Howlid mener sistnevnte 
framgangsmåte ofte er mest hensiktsmessig å ta i bruk for elever 
som ikke har så mye tegneerfaring. For å mestre konturtegning 
må streken være stødig og presis. En slik tegning lar seg vanskelig 
korrigere og risikoen for ikke å oppleve mestring er forholdvis 
høy. 

 En tegning med vekt på skravur og valører gir større rom for 
korrigering, mener Howlid. Det er lettere for eleven å arbeide 
med rommet og forstå at det ikke finnes linjer, men at linjer er 
en abstraksjon. Howlid forteller at å jobbe fram lys og mørke er 
en malende måte å tenke på. Ved å arbeide på denne måten må 
eleven hele tiden være i forkant; Hvor mye trykk skal jeg legge 
på blyanten nå? Hvor lys må denne linjen være i forhold til de jeg 
skal tegne etterpå? En skravurtegning inviterer også i større grad 
til samarbeid mellom lærer og elev siden tegningen ikke er uop-
prettelig. Det tar lengre tid å la motivet gro frem, noe som er en 
viktig faktor for at eleven skal få læringsutbytte og bli klar over 
hva han/hun har sett.  
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