
TECKNING

MATERIAL TEKNIK 
DJUPILLUSION PERSPEKTIV

BILDKOMPOSITION

Skånska Målarskolan 
                Malmö 



Att teckna har alltid varit grundläggande för konstnärer, arkitekter, formgivare, konstruktörer, 
illustratörer m.fl. som skiss, utkast, noggrant studium eller ett självständigt konstverk.
I teckningen ligger bildens skelett och grund. Genom att teckna lär man sig att se. Man tränar 
upp känslan för proportioner, helheten och relationer.
Att förstå vad man ser och uppfattar är nödvändigt för att kunna göra trovärdiga, förklarande och 
bra bilder. Man kan inte teckna av något om man inte vet hur det ser ut än mindre förklara något 
man inte begriper. Det är svårt att göra bra teckningar efter t.ex. fotografier eftersom man inte 
har möjligheten att iaktta motivet ur olika vinklar. Det bästa sättet är därför att lära sig teckna 
genom att studera direkt från verkligheten.
Att teckna är att inse att bilden kan vara något annat än en dekorativ rektangel i en miljö.
Många konstnärer betraktar att kunna teckna som ett kvalitetsbegrepp.
Teckning betyder inte endast att arbeta med penna och linjer. 
Många teckningar är gjorda med pensel. Skulptur och fotografi är också teckning.
Klippa och klistra som ett collage är också teckning. Teckning är inte bara svart på vitt.
Man kan teckna med ljus och skugga i en tuschlavering eller valörteckning.
Bildbyggnad, form och komposition är teckning. 
Alla delar på en bildyta är lika viktiga och samverkar  för bildens uppbyggnad.
Man kan dela in bilden i ytor och delar med teckningen eller skapa volymer, rörelse och rikt-
ningar. 
En snitsig driven teckning eller en med darrig känslig linje behöver inte vara bra.
Det är inte handstilen som gör teckningen bra och uttrycksfull utan vad som beskrivs och hur 
det gestaltats.

Vad är teckning?

Sårade bisonoxar  grottmålning 
Niaux, Fra. ca. 12000 f.Kr

Naken kvinna med en orm
Rembrandt, rödkrita 1600-tal
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Teckningens material

Ritkol
Det troligen äldsta materialet för teckning. Passar bäst för större format eftersom linjen blir ganska grov. För att 
kolet skall fastna på papperet bör strukturen vara kraftig
En trasa eller ett sämskinn och ett knådgummi är bra för att korrigera vilket går ganska lätt.
En kolteckning bör oftast fixeras.
Ritkol tillverkas av lövträd i flera dimensioner men det finns också pressade syntetiska kol i lösa stift och pennor. De 
senare är svåra att korrigera.
Blyerts
Tillverkas av grafit och lera. Ju mer lera desto hårdare blyerts.
Hårdhet och mjukhet är angivna i en skala där HB är mittemellan.
H - 9H hårdhetskala. B-9B mjukhetskala. 
Blyertstängerna är ofta innefattade i ett träskaft men det finns också lösa stift av olika dimensioner att sätta i speciel-
la stifthållare. Runda och fyrkantiga stavar att hålla direkt i handen är också användbara. Korrigeringar och valör-
höjningar utföres lämpligen med ett ofärgat radergummi eller knådgummi.
Kritor
Finns i mängder av olika kvaliteter. Vissa är ganska hårda och feta och andra lösa som torrpastell. Med svart och 
vitkrita kan man teckna på ett tonat papper som får utgöra en mellanton.
Vanligt är också brun och rödkrita.
För att jämnt fördela kol, blyerts eller krita kan man använda sig av en stompf. Den är gjord av mycket hårt rullat 
papper och spetsig i båda ändar.
Tusch och bläck
För pennteckning finns pennskaft där man sätter lösa stålstift och sedan doppar i tusch eller bläck. Det används 
också reservoirpennor och engångspennor med olika dimension på spetsen. 
En del bläck och tusch är vattenfast efter torkning. Ett glättat slätt papper är bäst som underlag.
Penselteckning och lavering
Tusch, bläck, akvarell, tempera och gouache kan användas för arbeten med pensel.
Man kan använda helt svarta linjer eller bygga upp bilden i valörer.
Över en pennteckning kan man lägga en lavering.
Vilken pensel som helst fungerar men en bra mårdhårspensel är nog bäst.
OBS! Använd endast akvarellfärg för arbete med en dyr mårdhårspensel!
Andra material som tusch kan förstöra penseln.
Andra tekniker
Frottage under ett ritpapper kan man placera t.ex. grovt sandpapper och teckna med en blyertspenna jämnt över pap-
persytan och därigenom åstadkomma en struktur eller mönster.
Collage, klipp ock klistra med olika papper.
Oljefärg och akryl kan också användas för teckning med penslar, pinnar m.m.
Papper och underlag
Det finns papper av en mängd olika kvaliteter. Enklare papper som tidningspapper gulnar och förstörs snabbt. Pap-
per tillverkat av sulfit ger ett träfritt papper som är bra för teckning.
Lumppapper tillverkas av tyg och är ganska dyra.
Papperets tjocklek anges i gram per kvm. Skisspapper är ofta på 70-80 g och ritpapper 120-180g.
Ytan struktur benämns grain och varierar från helt glättad till mycket grov. 
En teckning utförd på ett grovt papper ser annorlunda ut än en utförd på ett glättat.
Papperets limning betyder också mycket för t.ex. vattenteknikerna.
Enkla billiga papper är bra för snabbskisser, för stora teckningar med kol kan vanligt skyddspapper användas. 
Vill man spara sina teckningar i många år måste man däremot tänka på papperets hållbarhet.
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Teckningsteknik
Ett vanlig nybörjarmisstag är att hålla pennan ungefär som man skriver. Nära spetsen.
Detta gör att man inte ser vad man gör, teckningen blir krampaktig och den smutsas ned under tiden. Försök att lyfta 
handen från papperet håll en bra bit ut på pennan och låt bara pennspetsen vidröra bildytan. 
Ha tillräckligt avstånd till teckningen och vinkla den med  t.ex ett ritbräde så inte oavsiktliga proportionsförskjut-
ningar uppstår. 

För att mäta ett föremåls proportioner kan man använda sin penna som måttstock
En speciell mätsticka är bra. Man mäter hur objektets korta sida förhåller sig till den längre.
Håll pennan på rak arm vinkelrät mot synaxeln och placera toppen på pennan där den kortare sträckan börjar, sätt 
tummen där den slutar. Jämför nu med den längre sträckan. 
Förhållandet kan t.ex. bli 1:2. 
Överdriv inte syftandet,  använd det som ett hjälpmedel att förstå varför din teckning inte stämmer med din uppfatt-
ning av motivet. 

Övning:
Placera tre punkter i en triangel som täcker ett större papper.
Försök att dra raka streck flera gånger utan avbrott mellan punkterna för att förbinda dessa.
Märk att man måste lyfta handen från papperet.

Håll en bit ut på pennan och prova olika sätt att hålla i den. Vinkla bildytan så 
att du ser din teckning i rät vinkel. Stå gärna upp och teckna

Syftning
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Inför motivet

Teckna från helheten till detaljer. Börja med proportionerna.
Låt bildelementen bilda en storform som du placerar in på bildytan.
Man måste få en uppfattning hur bildelemnenten utbreder sig i sid och höjdled för att inte oavsiktligt hamna utanför 
bildytan.
Jämför vinklar och riktningar mellan föremålen som skall avbildas.
Teckna inte en form ensam utan i förhållande till andra former.

Iaktta mellanrumsformer som bildas mellan föremål. 
Dessa är till stor hjälp för att få teckningen riktig.

Att teckna föremål i genomskärning är ofta nödvändigt 
för att förstå förhållanden mellan bildelement. 

Flaskor, krukor och andra cirkulära former tecknas 
utifrån en mittaxel som är lika lång som föremålet är 
högt. Utifrån denna dras vinkelräta linjer som motsvarar 
föremålets bredd

Teckna föremål utifrån en geometrisk grundform 
som sedan formas. Rektanglar, cylindrar, koner, klot 
,trianglar m.m.
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För att reda ut föremåls placering i ett rum eller på ett bord 
t.ex. kan det vara lämpligt att börja teckna nerifrån.
Teckna ut bottnarna på föremålen först, rita sedan ut höjden. 
Börja allra först med golvet eller bordsytan.

Iaktta motivet ur olika vinklar.

Siktruta

För att begränsa synfältet och bildytan kan det vara mycket bra att använda en siktruta.
Skär ut en fyrkantig öppning i en pappskiva och håll den framför motivet. Flytta den tills du blir nöjd med 
utsnittet. Försök att teckna det du ser i begränsningen. Man behöver inte hålla rutan framför sig hela tiden utan 
markerar helt enkelt på sin teckning de viktigaste formelementen. Sedan fortsätter man utan siktruta 
Den kan vara av olika proportioner och storlekar. Teckningens yta bör vara i samma proportioner som siktru-
tans.

teckning sid. 5 - inför  motivet



Djupillusion
För att skapa en känsla av djup och rymd i sina tvådimensionella bilder kan man använda sig av olika metoder. I 
en teckning till skillnad från den tredimensionella verkligheten har man ju från ögat lika långt till alla punkter i 
bildrummet.
När man tecknar med konturer är linjen volymens begränsning. Linjen måste omsluta en volym. Teckna därför inte 
en linje ensam utan sök volymens form.

 

Överskärningar
Ï en linjeteckning kan man skapa en känsla av djup 
med hjälp av att linjen fortsätter bakom nästa. 

Framför-bakom
Föremål som placeras så att de 
delvis skymmer varandra ska-
par djupkänsla.

Förkortningar
Föremål förkortas när de riktas in i bild-
rummet.

Förminskningar 
Föremål som befinner sig längre bort upp-
levs mindre än de som är nära. 

Förgrund-bakgrund ”Trycka tillbaka”
Genom att placera objekt i förgrunden som skär över bildkan-
terna skapas en känsla av bildrum och avstånd.
I förgrunden belägna objekt kan tecknas suddiga och förenk-
lade.

teckning sid.6 - djupillusion
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teckning sid. 5 - inför  motivet



Slagskuggan förbinder figuren vid un-
derlaget och beskriver det belysta före-
målets form dessutom  talar den om från 
vilket håll ljuskällan kommer. 

I Poussins (1594-1665) lavering tycks figurerna 
nästan upplösta av ljuset. Ändå upplevs voly-
merna tydliga.

E.Hopper (1882-1967) bygger ofta sina Skuggorna äter nästan upp 
modellen i Seurats (1859-91) 
kritteckning.

teckning sid.7 - djupillusion

Graderingar och luftperspektiv
Föremål som är kraftigare eller mer detaljerat tecknade tenderar att upplevas som längre fram i bildrummet. Detta 
medför att en överdrivet detaljerad teckning kan upplevas som platt.
Avlägset belägna föremål upplevs disigare och suddigare.

Den högra skålen tycks längre fram i bilden 
eftersom den är kraftigare tecknad.

Den mönstrade vänstra rektangel upplevs 
längre fram.

Ljuset skapar självskuggor och slagskuggor. Slagskuggan gör att ett föremål binds vid underlaget och ger en stark 
känsla av djup. Den beskriver formen på det föremål den faller på och visar också var ljuskällan finns.
I ljusdunkel suddas formen nästan ut av skuggorna och starkt ljus kan också förinta och lösa upp former. Detta 
innebär att man inte alltid behöver teckna ut allt för att åstadkomma illusion, oftast blir en alltför detaljerad teckning 
overklig. Se assimilation.

Ljus och skugga



teckning sid.8 - djupillusion, perspektiv

Grundläggande perspektivlära
Sedan renässansen är centralperspektivet den metod med vilken man får en av de starkaste djupverkan. Trots att 
överdrivet bruk av perspektivets konstruktionsregler kan medföra en bildmässig stelhet är det med känsla och i rätt 
sammanhang en väsentlig del av teckningens och bildskapandets grunder.
Centralperspektivet bygger på principen att alla bortgående parallella linjer löper samman i en huvudpunkt i hori-
sonten som motsvaras av ögonhöjden.

Genom en lägre ögonhöjd - horisont ändras 
bildframställningen.

De bortgående linjerna möts i en central-
punkt i horisonten.

Linjer under ögonhöjden går uppåt och linjer över 
ögonhöjden ned mot centralpunkten

Linjer vinkelräta mot synaxeln förblir horisontala 
och vertikala linjer förblir
vertikala*.

En låda sedd ovanifrån. 
I den vänstra är vinkeln rät mot syn-
axeln men inte i den högra.

När ingen av föremålets sidor är vinkelrät mot synaxeln förenas linjerna 
i horisonten med två gränspunkter på var sida om föremålet.

teckning sid.7 - djupillusion



Cirkeln i perspektiv – ellipsen
Cirkeln som grundform återkommer ofta i olika sammanhang. T.ex. burkar, koppar, krukor,cylindrar, hjul, valv och 
koner m.m.

En cirkel i perspektiv bildar en ellips. Den är alltid 
lika stor i alla delar

Långaxel och kortaxel. Jämför proportionerna mellan 
dessa. De är alltid vinkelräta. Den långa axeln förändras 
inte men den korta blir mindre ju närmare ögonhöjden 
ellipsen kommer.

En ellips på ett plant, vågrätt underlag är 
alltid vinkelrät mot synaxeln 

När man tecknar en liggande cylinder eller en lutande ellips t.ex ett cykelhjul är det viktigt 
att komma ihåg det vinkelräta förhållandet mellan långaxel och kortaxel.

Ellipsen i burkens öppning är mindre än den 
i botten som är längre från ögonhöjden.
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Perspektiv - beräkna perspektiviska mittlinjen

Genom att dra ut diagonalerna i en 
rektangel erhålles den perspektiviska 
mitten

När avstånden är lika mellan t.ex. stolparna i en rad  eller rutor på ett golv kan man erhålla förminsk-

ningen genom att dra en  linje från toppen av den första stolpen genom mitten på den andra. 

teckning sid. 12. djupillusion perspektiv



teckning sid.10- djupillusion,perspektiv

Perspektivexempel

Bord sett med ögonhöjden i nivå med 
bordskivan.
Bordskanten vinkelrät mot synaxeln.

Ögonhöjden ca. 30 cm över bordsytan Ögonhöjden ca. 1m över 
bordsytan

Kub sedd från sidan. Observera hur den högra 
sidan förkortas kraftigt, och hur lite man ser av 
ovansidan.

Genom att resa sig upp och höja horisonten ser 
man mer av ovansidan.
Tänk på att behålla samma synvinkel när man 
tecknar av ett objekt.

En cirkel sedd från sidan bildar en ellips. Lådan 
är sedd vinkelrät mot synaxeln.
*obs. de vertikala linjerna är ej lodräta p.g.a. 
bildvinkel och korta avståndet

Lådan ses snedställd mot synaxeln men ellip-
sens långaxel är fortfarande vinkelrät.

Här kan man iaktta hur alla parallella 
linjer fortsätter för att mötas vid olika 
gränspunkter i ögonhöjden.



Gestaltlagarna
Syncentrum och hjärnan hos människan vill strukturera och gruppera för att enklare hantera synintryck.
Gestaltpsykologins grundlag för visuell perception:
Varje mönster tenderar att upplevas på det sätt att dess struktur blir så enkel som möjligt

Den goda kurvans lag innebär att 
ögat binder ihop linjer och former som 
ligger utmed raka och jämt böjda linjer.

Slutenhetens lag innebär att ytor 
med slutna konturer lättare uppfattas som 
former.

Likhetslagen innebär att ögat vill 
sammanbinda figurer med liknande 
riktning, valör, färg och utseende.

Närhetslagen, närliggande objekt tende-
rar att sluta sig samman och bilda gruppper.

Konvex/ konkav
Ögat uppfattar lättare konvexa former 
före konkava

Assimilation
Ögat uppfattar formen trots att den inte är uttecknad.

I den högra figuren finns inga konturer, 
ändå känns formen tydligt.

Rektangeln syns tydligt i båda fallen trots att den ej 
är helt redovisad.
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Linjer
Genom linjen kan man dela in bildytan och skapa skiftande bildframställningar.

Genom att placera en horisontell linje annor-
lunda kan man förändra bilduttrycket.

En längre utdragen vågrät linje upplevs 
som en horisont.
En komposition med en horisontlinje 
upplevs som lugn.

A. B.

En vertikal linje upplevs mindre lugn 
än en horisontell.

Linjer som inte följer bildkanten upp-
levs mer dramatiska.

Riktningar och rörelse
En punkt har ingen riktning och upplevs orörlig 
men kan förbindas med andra och bilda en form. 
Varje form liksom en linje har en riktning.

Ytor
Lika stora ytor harmonierar. En liten figur i för-
grunden kan ta lika stor plats i bilden som större 
figurer i bakgrunden. Tomrummets yta runt ett 
föremål är lika viktigt som föremålet i sig.
Olika stora former och form-mässigt olika ger 
kontrast och spänning.

teckning sid.14 linjer



Bildkomposition
Att komponera betyder att sammanställa och ordna. Med hjälp av förändringar i kompositionen kan bildens uttryck 
förändras. Hela bildytan skall vara aktiv. Alla bildens former och delar samverkar och korresponderar med varandra.
Blicken dras ofta till en tyngdpunkt i bilden, vissa saker är viktigare än andra.
Det är bra att rensa bilden från onödiga delar och detaljer.
Kompositionen får inte splittra upp seendet eller få blicken att fastna på en avvikande detalj eller punkt som inte 
stödjer bildens syfte. 

Öppen och sluten komposition
I äldre målningar byggdes ibland bilden upp så att allt föregick inom bildytan och inåt i bilden. I modernare bild-
kompositioner kommer ofta figurer halvvägs in från bildkanten. Skeendet fortsätter utanför bildens yta.

I den här laveringen av Poussin är figurerna samlade i 
en triangelform. 
Symmetrin  bryts något av muren  i  bakgrunden.

I teckningen av Degas kommer  figurer i n från 
bildkanterna. Man förstår fortsättningen  utanför 
bildrummet.

Symmetri / assymmetri
En triangelkomposition är användbar liksom rektangel, cirkel, 
sick-sack och spiralkomposition.
En helt symmetrisk komposition kan upplevas väldigt lugn, 
nästan tråkigt stel, för att få den livligare kan symmetrin brytas 
något.

Balans, Höger/ vänster läsning.
Vi läser vanligtvis bilder in från vänster sida vilket gör att om en form placeras ensam till 
vänster eller höger i bilden får stor betydelse.

I den vänstra bilden stoppas blicken upp vid in-
gången i bildens vänstra sida medan det känns 
lättare att gå in i den högra.

Diagonalen skapar rörelse och dramatik. En 
komposition med diagonalen snett upp från vänster 
känns annorlunda än tvärtom.

teckning sid.15  komposition
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Bildens indelning i tre
Ett klassiskt sätt att komponera är att dela in bilden i tre storheter som förgrund, mellangrund och bakgrund. 
Detta kan även gälla riktningar, storlek, färg, form, valör, närhet (gestaltlagarna).
Man reducerar bildens byggnadselement till tre delar för att enklare kunna komponera bildytan.

Om komposition

Man bör inte diagonaler gå ut precis i bildhörnen En form bör inte sluta precis eller för nära bildkanten. Man 
bör iaktta en lagom yta mellan figuren och bildkanten eller 
låta den skära över.

Låt vanligtvis inte spetsen på en 
figur sluta precis intill en annan.

Öka avståndet Eller låt dem skära över varan-
dra för att öka bilddjupet.
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Vid porträtt utgår ofta nybörjare från 
överkroppen eller ansiktet som place-
ras mitt i bilden. 
Man tar inte hänsyn till bildens dispo-
sition och helhet.

Se på hela bildytans förhållande till mo-
tivet. Alla bildens delar samverkar.

Stora ytor kan bli ovidkommande. 
Komponerar man medvetet kan detta 
öka spänningen i bilden

I ett porträtt behöver inte ansiktet 
placeras mitten.

- Arbeta med helheten och städa undan onödiga detaljer men reducera inte för 
reduktionen skull utan för att göra bilden tydligare och bättre.
-  Komponera inte för kompositionens egen skull utan för att göra bilden läs-
bar och förmedla dina intentioner.
-  Bli inte bunden av regler och konventioner som hämmar bildskapandet.

Ulf Stålhane 98-02
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