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Introduktion
Nedanstående korta text gör förstås inte anspråk på att vara fullständig. Den
innehåller information som varit viktig för mig och som jag bedömer att många
andra som är intresserade av teckning har nytta av att känna till. Rätt eller fel inom
konsten beror till stor del på konstnärens syfte; ett skevt perspektiv kanske är helt
rätt om konstnären vill uttrycka ett förvirrat tillstånd men helt fel om han vill
uttrycka klarhet och disciplin. Så det kan vara bra att känna till saker om material
och arbetsmetoder för att sedan kunna använda den kunskap som är relevant för
det aktuella projektet.
Vad man bedömer som viktigt beror på hur man ser på konst – andra
kursledare och konstnärer gör andra bedömningar; nybörjaren kanske gör klokt i
att gå kurser även med andra ledare för att vidga sina perspektiv. Deltagarna är
varmt välkomna att kommentera materialet så att det kan förbättras för
framtiden.

Material
Konstmaterial av god kvalitet är ofta dyrt. Samtidigt har materialet som används
ofta stor betydelse för slutresultatet. Uppenbarligen behöver man prioritera - har
man bestämt sig för att spendera lång tid på en viss bild är det förstås rimligt att
använda bättre material, till stora mängder av skisser kanske det duger med
enklare material. Innan man har lite erfarenhet av olika material kan det vara
vanskligt att beställa på internet. Den som börjar med att bekanta sig med vilka
material som finns i lokala butiker kan undvika att göra dyra distansköp som är
irrelevanta.

Hårdhet
Termerna grafitpenna och
blyertspenna används
ofta synonymt. Men
eftersom
moderna
”blyertspennor” alltid
innehåller grafit, men
inte bly, är det kanske
mindre förvirrande att
använda termen grafitpenna
för alla pennor som primärt
använder grafit som pigment.
Grafitpennor finns i en rad olika hårdheter. Siffran anger graden av
mjukhet (B), respektive hårdhet (H). Bokstaven B står här för Black och H står för
Hard. Så 8B är en väldigt mjuk penna, 2B är en något mjuk penna och 5H är en
tämligen hård penna. Mittpunkten på skalan, saknar siffra och heter HB. För
teckning används ofta en relativt mjuk penna.

Korrigering
Den som arbetar med grafit kan
korrigera sin teckning på flera sätt.
Den som arbetar på ett tjockt papper
kan skära bort oönskade partier. Skonsammare
mot pappret är förstås ett vanligt radergummi. Ett
så kallat knådgummi är formbart och man kan dutta
försiktigt på pappret för att skonsamt ta bort grafit (eller kol) – en annan fördel är
att man slipper de smulor ett vanligt radergummi lämnar efter sig.

Pennförlängare
och stifthållare
Har du testat att tejpa fast en
kolbit på en pinne? Det kan vara
mycket givande att experimentera
med olika långa skaft både när man
arbetar med grafit och när man arbetar
med kol. Hur man håller i sitt
teckningsverktyg har stor betydelse för
uttrycket (mer om detta nedan). Självfallet
behöver man inte göra förlängningen själv,
pennförlängare finns att köpa och betalar sig snart
eftersom man kan använda pennorna även när de är
mycket korta. Även hållare till kol finns. Hållare för grafitstift är ett annat verktyg
som kan vara mycket praktiskt – en vanlig grafitpenna måste man ständigt vässa
(särskilt de allra billigaste pennvässarna kan vara mycket tidsödande att använda),
detta moment slipper man med ett grafitstift, dessutom håller ett grafitstift
mycket längre än en vanlig grafitpenna. Har man med sig grafitstift i hållare har
man alltid möjlighet att göra enklare skisser.

Olika typer av ritkol
Att teckna med ritkol har stora likheter med
måleri (i akryl eller olja): Man har tillgång till
ett mycket brett register av valörer och kan
göra känsliga ljusstudier. Det går snabbt att
täcka stora ytor med ritkol och man kan
arbeta med fingrarna. Dessutom är det
lätt att ångra sig – man kan lägga till
och ta bort ritkol lätt. Naturligt ritkol
kommer ofta från pilträd och finns som vanliga pinnar eller pressat. Artificiellt
ritkol finns i olika hårdhet och kan vara att föredra om man vill ha riktigt mörka
valörer – men det kan vara svårare att ta bort från pappret. En vanlig
rekommendation är att använda grovt grängat papper när man tecknar med
ritkol. Att det är så lätt att ändra en kolteckning gör också att en färdig kolteckning
lätt blir förstörd om man inte skyddar den. Hårspray är ett billigt fixativ men
professionella lösningar finns förstås.

Papper: gräng, färgton och hållbarhet
Papprets ytstruktur, eller gräng,
kan vara mycket betydelsefullt
vid teckning. Ett kornigt papper
kan användas för att ge ett
skimrande uttryck som kan vara
svårt att åstadkomma om
pappret
helt
saknar
fördjupningar. Papprets färgton
har förstås också betydelse.
Använder man ett grått papper
som mellanton kan man göra
mörka streck med ritkol eller
kritor och ljusa förhöjningar med
vitt ”kol” eller kritor. Ett mindre
uppenbart
exempel
på
betydelsen av papprets färgton
är skillnaden mellan olika vita papper – ett papper med varm ton kan ge ett helt
annat uttryck än ett kyligt vitt papper. Att välja ett syrafritt papper är viktigt om
man vill att teckningen ska hålla länge.
När man tecknar behöver man inte nödvändigtvis göra streck genom
att lägga till material (exempelvis genom att påföra grafit på ett papper). Genom
att skrapa bort material kan man också göra streck. Skrapkartong finns att köpa
och är ett billigt sätt att pröva på något som liknar grafik. Enklare skrapmaterial
kan man göra själv exempelvis genom att lägga ett tunt lager akrylfärg på
mjölkkartong.

Att växla mellan olika material
När man byter från ett material till ett annat kan man också behöva översätta,
transponera, bilden till det nya materialet. Har man gjort en kolteckning och vill
utföra samma bild i grafit måste man vara medveten om att man har tillgång till
en mycket mer begränsad valörskala. Man kan inte få samma svärta med grafit
som med kol. Samma sak gäller förstås om man växlar mellan olika papper – om
man byter till ett mörkare papper har man inte tillgång till samma ljusa valörer.

Arbetet med en färdig bild
Uppvärmning
Det går att lägga en myriad av aspekter på bildkonst; ju mer man lär sig desto
större mentalt maskineri att sparka igång; ibland är det klokt att börja med att
göra något, vad som helst, för att komma igång.

Metod: Utkast eller urval?
Innan man gjort ett lyckat utkast kan det vara vanskligt att gå vidare och göra en
färdig bild. Bilder är komplexa, ofta lönar det sig att tänka igenom en aspekt i taget
(är motivet intressant? Är kompositionen vettig? Behövs ytterligare förstudier?
Etc.). Det är sant att den som kan väldigt mycket om bild ofta kan slå sig ned och
på några minuter göra en bild som ur vissa aspekter är mycket bättre än en bild
som en nybörjare spenderat timmar på. Men det betyder inte att den erfarne
bildkonstnären inte gör något förarbete till sina mer ambitiösa verk.
Ett alternativt tillvägagångssätt, att använda sig av ”slängkvoten” är
att istället för noggrant planerade verk göra en samling bilder och sedan välja ut
de bästa. Tillvägagångssättet passar utmärkt till akvarellmålning eftersom det är
mycket svårt att kontrollera utfallet vid akvarellmålning. Men metoden med att
göra ett urval är förstås relevant vid allt lite mer kreativt bildmakeri: eftersom
arbetet med att göra en bild är mycket komplext finns alltid ett element av slump
– vilket gör att det är omöjligt att på förhand veta om en bild kommer att bli lyckad
eller ej. Den som vill ha en garanti för att varje bild blir lyckad och aldrig vågar
riskera en bild kommer heller förmodligen inte göra särskilt intressanta bilder. En
duktig bilförare har genom hårt arbete automatiserat viss kunskap; hur man
växlar, bromsar etc. – han måste förlita sig på sin intuition och klarar inte av att
köra säkert om han koncentrerar sig på hur varje litet handgrepp bör utföras. På
samma sätt är det fåfängt att fullständigt försöka kontrollera processen med att
göra en bild. Istället får man ofta nöja sig med att växla mellan intention och
intuition – man definierar sitt mål och kopplar sedan på intuitionen ett slag, sedan
utvärderar man sitt arbete och ger det undermedvetna nya instruktioner osv.
Självfallet behöver man inte arbeta enbart med utkast eller urval: man
kanske gör 100 skisser och väljer ut tio stycken att göra färdiga bilder av, för dessa
tio gör man utkast och sedan färdiga bilder, därefter kanske man beslutar att
endast fem av dessa tio håller måttet.

Bildanalys och former
En bild kan analyseras ur massor av
aspekter. Att reflektera över sina bilder
ur
olika
aspekter
tycks
författaren viktigare än att
slaviskt följa regler för
”komposition”.
När det gäller bild
är
helhetsintrycket
det
väsentliga, så det är klokt att
analysera egna och andras bilder i första
hand utifrån hela bildytan. Hur bilden
beskärs påverkar därmed upplevelsen av
bilden. En siktruta kan vara praktisk i detta arbete.
När man analyserar en bild är det ofta
intressant att titta på former, färger, riktningar i
bilden som kan leda ögat, kontraster,
djupverkan, ljus, rytmer, perspektiv,
linjeföring och materialval. Motivvalet
är högst relevant att analysera – att
lägga till eller ta bort något ur
motivet kan påverka betraktarens
associationer
i
grunden.
Originalitet kan också vara relevant
– originalitet är inget självändamål,
men om det kan undvikas kanske
det är klokt att inte producera bilder
som många betraktar som uttjatade.
Former är viktiga när
man arbetar med bildanalys men
också som stöd när man tecknar.
Ibland gör man en distinktion mellan
positiva och negativa former –
exempelvis är ett ben en positiv form
medan utrymmet mellan två ben kallas
för en negativ form, båda typer av
former är väldigt praktiska att använda när man arbetar med bild, men författaren
är tveksam till att göra en distinktion dem emellan (risken finns att man i sin iver
att hitta positiva och negativa former förbiser alla former som består av både
positiva och negativa element).

Att se bortom detaljerna
Ögat ser så mycket och handens finmotorik är fantastisk, men att man kan göra
något betyder inte att man bör göra det - när man arbetar med bild finns alltid
risken att man fastnar i oväsentliga detaljer. Visst kan man argumentera att en
bild består av många små delar – men med båda ögonen på delarna och inget på
helheten så blir helheten nästan garanterat ointressant. Ett öga på detaljerna och
det andra på helheten är en mycket sundare proportion.
Precision kan vara något mycket värdefullt inom konsten – det är bra
att träffa mitt i prick. Men det viktiga när det kommer till bild är om helheten
fungerar - om helheten träffar mitt i prick. En matematiker som får 1+1 att bli 2,1
duger inte mycket till, men en konstnär som gör ett ansikte lite smalare än det är
i verkligheten kan fortfarande säga något intressant om mänskliga känslor och
vara en duktig konstnär. En noggrann person kan behöva lära sig att leva med att
inte alla detaljer i en bild är precis ”rätt” – det går nämligen att ta en bild från
vilken stor mästare som helst och hitta detaljer som skulle kunna förbättras om
man ser på dem i isolation. En bild kan inte analyseras på samma sätt som ett
matematiskt argument – en bild faller inte nödvändigtvis för att man hittar en
detalj som inte är sann. Att helheten är det viktiga gör också att det är en god idé
att ”arbeta över hela bilden” för att få en välintegrerad bild – att börja teckna i
övre vänstra hörnet och metodiskt arbeta sig ned till det nedre högra hörnet
rekommenderas inte.
Frågan är heller inte om en konstnär förenklar – eftersom det alltid
finns en myriad av saker att ta hänsyn till måste en konstnär förenkla hela tiden.
Frågan är om konstnären gör goda förenklingar eller ej. Ofta när man arbetar med
bild vill man betona det karaktäristiska, exempelvis något typiskt för en plats eller
för en persons utseende.

Några tekniker för att se bortom detaljerna
Ett snabbt sätt att se bortom detaljerna är helt enkelt att blunda med ena ögat
och sedan kisa med det andra. Detta är också en teknik som underlättar när man
vill avgöra relationen mellan två valörer.
Ett annat mycket enkelt sätt för att se helheten istället för detaljerna
är att se bilden på större avstånd – att stå upp och arbeta underlättar eftersom
man då lätt kan ta ett steg tillbaks för att få distans till sin bild.
Ett ytterligare sätt att handskas med detaljer är helt enkelt att ta bort
dem från bilden genom ”reduktion” – man kan exempelvis lägga den ursprungliga
bilden på ett ljusbord och sparar helt enkelt bara de väsentliga delarna när man
gör sin kopia, procesessen kan upprepas flera gånger och fungerar förstås lika bra
när man arbetar digitalt med ”lager”. När man arbetar på detta sätt blir man

medveten om att valet av detaljnivå är viktigt; behöver bilden mer detaljer för att
uttrycka det jag vill ha sagt – eller finns det detaljer som bara distraherar
betraktaren och bör tas bort?

Det omvända tillvägagångssättet är kanske ännu mer kraftfullt; istället
för att ta bort detaljer i efterhand kan man låta bli att lägga till dem från början:
Genom att börja med antydningar, tecken, så kan man hålla bilden öppen längre,
man låser inte fast sig vid en lösning – har man redan från början en väldigt tydlig
struktur för bilden är det frestande att börja fylla i detaljer. Våga ändra och vänta
med detaljerna tills det väsentliga är på plats!

Pennfattningen påverkar också detaljnivån. Håller man pennan som
när man skriver har man mycket god kontroll – men risken är stor att man börjar
teckna detaljer. Den som håller längre ut på pennan får det lättare att arbeta med
stora svepande rörelser (håller man dessutom pennan parallellt med tummen kan
man arbeta med hela armen). Tekniken är relevant exempelvis när man vill göra
20 grovskisser av olika motiv för att se vilka som fungerar bäst, eller när man just
påbörjat en teckning och vill förvissa sig om att de väsentliga bitarna finns på plats
innan man går vidare med detaljerna.
Ytterligare ett sätt för att undvika att fastna i detaljer är att sätta en
tidsgräns. Vid krokiteckning det vanligt med modellställningar som bara är några
minuter långa – då får man vänja sig av med att teckna detaljer om man vill hinna
teckna hela modellen. En professionell konstnär kan mycket väl göra tusentals
bilder på ett år – då måste man vänja sig av med inställningen att alla bilder måste

vara mästerverk; skisser och misslyckade experiment är en del av
arbetsprocessen.
För att avgöra vad som är viktigt i en bild, eller bedöma vad i en bild
som fungerar, kan man helt enkelt täcka över olika delar av bilden; exempelvis
genom att lägga över papper eller genom att hålla ett finger eller handen framför
bilden så att man inte ser hela.

Kontraster av olika slag
När man arbetar med bild är
medvetenhet om många olika
typer av kontraster väldigt viktigt.
Kalla färger kan ställas mot varma,
ljusa valörer mot mörka, runda
former mot kantiga, glädje kan
ställas mot tragik etc. Det är inte
alls självklart att man alltid vill ha
starka kontraster – många gånger
vill man tona ned det som skiljer
och betona det gemensamma. (Det
mänskliga intellektet arbetar hela
tiden med att hitta samband och
att göra distinktioner så processen
är förstås inte unik för arbete med
bild.)

Olika sätt att bygga djup i en bild
Det finns många sätt för att ge en teckning djupverkan. Man kan variera tjocklek
och svärta på linjen (titta omkring dig och du kommer märka att kontrasterna
tenderar att vara mindre med ökat avstånd). Överlappande former och att teckna
linjen så att den ser ut att försvinna bakom närmare liggande volymer är en annan
teknik för att ge en upplevelse av djup. Perspektivteckning ger förstås också
djupverkan då den återspeglar hur vi upplever avstånd – att överdriva

perspektivet kan ge ytterligare djupverkan.
Staffage, att placera objekt som vi känner till storleken på för att indikera
storleksförhållande, är en annan teknik som är relevant i sammanhanget. Precis
som vi tenderar att uppleva kontrasterna som starkast hos saker nära oss, så ser
vi förstås detaljer bäst på nära håll – att låta teckningen återspegla detta
förhållande genom att variera skärpa och detaljnivå ger därför djupverkan.

Valörkontrasten är relevant inte bara när man tecknar linjer. Att lägga en mörk
yta bakom en ljus kommer att ”putta fram” den ljusa ytan och ge bilden djup. Ett
mycket viktigt område när man lär sig teckna korrekta valörer är ljus och skugga,
skuggor säger massor om hur ytor ändrar riktning i rummet och är ett mycket
kraftfullt sätt att skapa djup i en bild.

Saker att öva
Linjevariation
När man tecknar är det ofta viktigt att variera linjens uttryck, exempelvis linjens
bredd och svärta. Att inte lyfta pennan från pappret när man tecknar är en övning
som kan hjälpa; om man inte får lyfta pennan när man tecknar måste man istället
variera linjen om man inte vill att teckningen ska bli oläslig. Denna övning gör
också att man får insikt om hur viktig känseln är när man tecknar – den som är
medveten om var pennan befinner sig på pappret genom sin känsel kan
koncentrera sig mer på att titta på motivet och mindre på sin teckning – vilket
ofta är viktigt för nybörjaren.

Studier inför ett fysiskt motiv
En god vana för att lära sig att uttrycka sig i bild är att göra studier inför ett fysiskt
motiv, i dagsljus (fönster som vetter mot norr är en vanlig rekommendation). Att
teckna av fotografier är inte nödvändigtvis fel, men fotografier kan inte ersätta
studier av fysiska objekt – informationen i ett fotografi är ofta mycket begränsad
jämfört med informationen ögonen kan ta in, dessutom är man fullständigt
beroende av fotografens val – man kan inte arrangera om motivet själv, titta
närmare eller se det ur en annan vinkel, slutligen får man inte uppleva de ändrade
ljusförhållande som man övar upp en känslighet för när man arbetar inför ett
fysiskt motiv i dagsljus.
Studier övar upp seendet och ger ökad förståelse inte minst inom
materialkunskap. Inte bara lär man sig hur saker ser ut, utom också om varför de
ser ut som de gör. Och när man försöker avbilda vad man ser lär man sig massor
om hur man kan använda olika material – vad man kan och inte kan göra med ett
visst material. Självfallet kan man experimentera med material utan att göra
studier, men studier gör att man direkt lär sig hur ett material kan användas för
att återge ett visst synintryck.

Att ha ett stilleben stående som man kan återkomma
till, har en rad fördelar. Dels sparar man mycket
tid då man bara kan slå sig ned framför stafflit
och fortsätta där man slutade. Dessutom får
man möjlighet att studera motivet på
djupet på ett sätt som är svårt om man
bara spenderar några timmar på motivet.
Självfallet behöver man inte nöja sig med att
göra en enda studie av stillebenet. Man kan
göra många studier med olika material och med
olika teknik – eftersom motivet är detsamma är det lätt att jämföra skillnaden i
uttryck mellan olika material och tekniker. Denna metod att göra ”variationer på
ett tema” kan förstås användas på mer än bara studier – exempelvis när man gör
skisser för att göra en bild.

Studier av andras verk
Att försöka lära sig allt på egen hand utan att dra nytta av varken samtida konst
eller konsthistorien gör att man gör mycket långsammare framsteg. Studier av
andras verk, kanske genom att göra kopior, är ett mycket kraftfullt sätt att lära
sig.

Proportioner och riktningar
När man tar ut proportioner med pennan är det lätt att börja med den
mindre delen och se hur många gånger den ryms i den större. För att
ange vinklar kan klockans visare vara till en hjälp. Håll armen rak och
pennan vinkelrät mot ögat när du syftar – så att du mäter på samma
sätt hela tiden. Det kan underlätta att tala till sig själv när man tecknar
– då behöver man inte bara förlita sig på sitt bildminne.
För att få en uppfattning om riktningar, exempelvis hur
en arm eller ett ben lutar kan det hjälpa att försöka efterlikna
riktningen med pennan.
Ett enkelt hjälpmedel, inte minst vid
modellteckning, är lodet.
Ytterligare ett knep när man tecknar är att ”teckna
i luften” före man gör strecket på sitt papper. Man övar helt
enkelt lite före man gör sitt streck.

Synskärpa
Det finns mycket enkla tekniker för den som vill öka sin synskärpa.
Att blunda på ena ögat gör att man slipper dubbelseende.
Ser man dessutom genom en ”tunnel” ökar skärpan ytterligare (bilda exempelvis
en tunnel med handen och titta genom den).
Slutligen minskar bländning synskärpan, testa att skugga ögonen – även i
inomhusbelysning kan man märka en skillnad!
Utomhus kan du testa att stå med ansiktet mot
solen för att sedan skugga ögonen – notera hur
mycket tydligare du också ser färger. I
sammanhanget kan noteras att det också är
opraktiskt att teckna på ett kraftigt solbelyst
papper.
Behöver man fortfarande se bättre
finns ytterligare ett fantastiskt redskap att ta till –
benen. Ett mycket vanligt misstag hos den ovana
tecknaren är att han tror att han vet hur saker ser ut och
tecknar sakerna så istället för att använda sina ögon och teckna det han ser.
Kanske måste det till viss del vara så för alla tecknare – våra ögon ger oss massor
av information; att ta in allt och återge det är omöjligt – så det undermedvetna
fyller i tomrummen så gott det kan. Men den som vill lära sig att avbilda gör klokt
i att undvika att gissa inte hur saker ser ut – gå närmare och se efter istället!
Samma sak gäller förstås om man arbetar digitalt – zooma in eller skaffa en bild
med bättre upplösning om du behöver mer information.

