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Hvordan lære de minste 
å tegne?

Etter mange års undervisningserfaring i tegning med eldre elever 
fra videregående er det morsom å se hvor langt en kan «tøye» 
tegneferdighetene til de minste i skolen. Jeg blir overrasket i 
begge retninger, både over hvor flott og trygg finmotorikk noen 
har utviklet og hvor dårlig og utrygg finmotorikk andre har. Å 
tegne er å se heter det så fint, men det er jo også så mye mer 
enn det! Man må jo i tilegg forstå hva som skjer og det er her 
min misjon ligger: Hvorfor blir ting som det blir i tegning og hva 
skjer egentlig? Hvordan greier jeg å skape trygghet til blyant og 
papir til de som «hater» å tegne og hvordan greier jeg å videreut-
vikle de som «elsker» å tegne? Dette er utgangspunktet mitt når 
jeg skal lære de minste elevene i skolen magien med å tegne. 

Oleiv Lene Åstasund Iversen mener at barns kreative og innovative egenskaper 
og evner må ivaretas av fagpersoner også i grunnskolen. Etter elleve års erfar-
ing med undervisning på videregående skole underviser hun nå i barneskole. 
Her deler hun et undervisningsopplegg i tegning for 2. klasse, samt sine tanker 

og erfaringer omkring tegning og undervisning for de minste i skolen.

Oleiv Lene Åstasund Iversen
Noen grunnregler
Min grunnregel nummer én når jeg underviser tegning i småsko-
len er at jeg som voksen og erfaren lærer aldri skal ta fra dem, 
kritisere eller bestemme over streken til eleven. Min oppgave 
er å oppmuntre, veilede og vise dem hvordan streken kan bli 
enda tryggere, bedre og mer personlig. Jeg som lærer kan ikke 
bestemme kreativiteten rundt streken de har, eller bestemme 
hvilket bilde de har i hodet når jeg gir dem et tema. «Det er din 
kreativitet i ditt hode som danner din strek og den kan jeg aldri 
ta fra deg! Vis meg hva du kan og jeg skal veilede deg videre 
så du blir enda bedre». Regel nummer to er å unngå å bruke 
viskelær på det barna har gjort. Her snakker jeg ikke om rettskriv-
ing, men å lære dem å se hvordan ting skal være eller ser ut. 
For å få dem til å se, velger jeg å tegne en prøveskisse ved siden 
av det som ikke stemmer. De kan også selv tegne på nytt og se 
litt bedre etter hvordan det skal være. I utgangspunktet visker 
jeg aldri bort en elevs tegning! Min regel nummer tre er rett og 
slett: Alle kan tegne. Alle har sin måte å uttrykke streken på. Alle 
synger forskjellig, ler forskjellig, går og løper, kaster og sparker 
ball forskjellig. Vi er jo alle forskjellige, og eleven skal lære å stole 
på seg selv som tegner uansett hvordan man gjør det.

Begynn i 1. klasse
Å begynne med grunnmuren i et hvilket som helst bygg er viktig. 
Fundamentet må alltid på plass først, da blir det lettere å forstå 
hvordan det hele henger sammen. Sånn fungerer det i norsk, 
matte, engelsk, og det gjelder selvsagt også i tegning. Når jeg 
har tegneundervisning i 1. klasse, forklarer jeg førsteklassingene 
forskjell på finmotorikk og grovmotorikk. Finmotorikken er også 
viktig om de skal greie å skrive bokstaver og tall forståelig etter 
hvert. Jeg viser og forklarer hvordan de kan holde en blyant på 
forskjellige måter og hvordan den oppfører seg i de forskjelige 
stillingene. De skal øve seg på finmotorikken: Jeg ser etter 
hvordan de greier å tegne innenfor en strek etter en gitt tegning. 

1: Sluttoppgaven i tegning for 2. klasse er å tegne et realistisk eple med 
utgangspunkt i det de har lært tidligere i prosessen om grunnformer, fra 2D 
til 3D, lys, skygge og volum.

2: Som lærer mener jeg det er viktig å demonstrere hva jeg gjør. Jeg bruker 
tavla aktivt med tusj, små og store ark, gråblyant, fargeblyant og lignende. 
Jeg viser, forklarer, tegner og lar illustrasjonene henge. Tavla er et levende 
lerret som inspirerer, gjør elevene nysgjerrige og ikke minst lærer dem hva 
de kan gjøre.1 2
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Hvordan greier de å definere de forskjellige flatene i tegningen 
og hvordan bruker de blyanten når de fargelegger? Er det jevnt/
ujevnt, rablete/i system, innenfor/utenfor streken, kaos/orden? 
Det kan også være lurt å observere om de slapper av med tegnin-
gen, puster jevnt og rolig og koser seg, eller om de blir stresset, 
holder pusten og kaver med tegninga: «Er det bra nok nå? Er 
dette riktig?». Når jeg så har oversikt over klassen jeg jobber 
med og vet hvordan jeg skal differensiere mellom elevene, setter 
jeg i gang med å bygge fundamentet. 

Grunnformer og begreper
Grunnformene er neste steg i tegneutviklingen. Alle former de 
senere jobber med i kunst og håndverk er bygd opp av disse. 
Forstår elevene to- og tredimensjonale former og hvordan man 
tegner og illustrerer disse, så har de allerede knekt mange koder. 
Jeg forklarer og viser begrepene etter hvert som tegneunder-
visningen utvikler seg: Hva er todimensjonalt, hvordan tegne en 
todimensjonal form? Hva er tredimensjonalt, hvordan tegne det? 
Hva er lys og skygge, hvordan tegne lys og skygge? Hva er volum, 
hvordan tegne volum? Har man som lærer i kunst og håndverk 
startet med denne grunnpakken i 1. – 2. klasse så er mye på 
plass og en ser ringvirkninger i flere fag blant annet gjennom øvd 
finmotorikk, konsentrasjon og begrepsforståelse. Det de lærer 
gjør at eleven synes at blyant og papir er morsomt som et visuelt 
kommunikasjonsverktøy. 

Dialog og forklaring av begreper mener jeg er viktig i tegning. 
”Hva heter det du gjør nå? Kan du forklare?”. Enten det er snakk 
om to- og tredimensjonale former, lys, skygge eller volum, det 
blir fort en automatikk i det elevene gjør, og de knekker koden 
raskt. Som lærer er det viktig å hele tiden demonstrere på tavla 
og repetere. Jeg viser dem teknikkene og lærer dem knepene. 
Jeg tegner både med tusj på tavla og med blyant på papir som 
er tapet opp. Jeg viser dem linjeføring for å få fram den tredi-
mensjonale formen. I sirkelen tegner jeg opp en globus med sine 
breddegrader og en appelsin med sine båter slik at de forstår at 
det er disse linjene som lager en tredimensjonal effekt. «Øyet 
blir lurt, det er en illusjon. Hjernen lurer oss til å tro at vi ser 

Mål:
- Tegne og forstå geometriske grunnformer.  
- Forstå og tegne 2D og 3D form.
- Forstå og tegne lys, skygge og volum. 
- Tegne ditt eget eple ut fra det du har lært.

Dialog:
- Hva er grunnformer? Hvor finner du grunnformer?
- Har vi grunnformer i kroppen, hvor?
- Hva er 2D, hvor finner vi det?
- Hva er 3D, hvor finner vi det, har noen vært på 3D kino?
- Hva er volum og hvor finner vi det? 
- Hva er lys og skygge, og hvor finner vi det?

Oppgave: Du skal nå tegne grunnformene, lære deg lys, skygge og volum. Fra 2D til 3D form.  
(Læreren hjelper deg slik at du ser og forstår det riktig)

1. Tegn med lett hånd over 2D figurene på arket du har. Tegn så med frihånd i tegneboka di alle 2D formene. Vær nøyaktig, tegn de  
     gjerne flere ganger så det blir riktig.
2. Tegn med lett hånd over 3D figurene på arket du har. Hvor er lyset, hvor er skyggen?  Lærer viser på tavla, så skal du tegne i tegne-
     boka di 3D form med lys og skygge. Ta deg god tid, vær nøyaktig. 
3. Se over grunnformene du har tegnet i 3D. Kan du lage noe annet av disse formene? Vær kreativ.
4. Du får et A5 ark som du skal tegne på. Se på malen av eplet. Hvordan er grunnformen? Ser du hvor lyset kommer fra og hvor  
     skyggen er? Bruk det du kan om tegning og tegn et eple så godt og nøyaktig du kan.
5. Vi limer alle tegningene opp på et banner og stiller dem ut i vinduet

TEGNEOPPGAVE FOR 2.KLASSE: GEOMETRISKE FORMER – fra 2D til 3D 

rundt den selv om vi vet at papiret er flatt! Er ikke hjernen et lurt 
instrument?» 

Etter hver tegnetime har vi en visningsrunde der jeg som lærer 
tar fram en og en tegning og gir noen positive tilbakemeldinger 
på tegningene. Med den bevisstheten om at alle har sin indi-
viduelle strek er ikke det vanskelig: Noen er romantiske, andre 
er fulle av action, noen er skumle, glade, humoristiske og noen 
tegner i storm. Alle er forskjellige, alle eier sin kreativitet, og alle 
får det til riktig på en eller annen måte! 

Oleiv Lene Åstasund Iversen er lektor og underviser i kunst og 
håndverk ved Bruhagen barneskole i Averøy kommune. 

3: ”Først var det bare en kjedelig trekant, så fikk den litt lys og skygge. For å 
forstå hvor lyset kom fra tegna vi ei sol på lys-siden, så tegna vi en måne på 
skyggesiden. Etterpå fikk vi leke med trekanten og gjøre hva vi ville. Læreren 
viste oss hvordan vi kunne tegne et tre med å skjelve på hånda, og det ville 
jo alle gjøre! Det ble mange morsomme tre da!” Gutt i 2. klasse.

4: Forstå grunnformene ved å tegne dem: 2. klasse tegner todimensjonale 
grunnformer og beveger seg over til tredimensjonal form ved å tegne 
linjene til breddegradene og lengdegradene på globusen.

Tid til rådighet er 2 timer i uka i 4 uker. Elevene får i tillegg til oppgaveteksten et ark med bilder av to- og tredimensjonale former og et 
ark med et realistisk tegnet eple som de skal tegne etter. 
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