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Skildringsformer 

• Fantasi og forestilling  
Dvs. at skildre den virkelighed, der opleves i drømme, utopier og indre forestillinger. Denne 
form for billedarbejde kan stimuleres med fx fortælling, drama og musik tilpasset elevernes 
forudsætninger.  

• Iagttagelse  
Dvs. at se og iagttage ligheder og forskelle i virkeligheden og derved variere sit 
billedudtryk. Der kan arbejdes med skærpelse af iagttagelsesevnen ved at bruge forskellige 
iagttagelsesprincipper fx figur/grund, helform/delform.  

• Form og struktur  
Dvs. at opdage rytmiske formgentagelser, interessante strukturer i ting fra naturen, formers 
og farvers indbyrdes forhold, samt organisk, geometrisk og funktionel form i omverdenen 

”Billedarbejdet har mange forskellige tilgange. Når eleverne sanser og bruger deres opmærksomhed 
målrettet, kommer de i kontakt med vidt forskellige måder at opleve på. Det har betydning for 
billedernes indhold og form. 

I fantasi- og forestillingsskildring arbejder vi med billeder, der fremstiller idé, fantasi/vision eller 
forestilling. Eleverne kan fx lave forslag til en ny skolebygning eller skolegård ved at hente 
elementer fra forskellige arkitektur- og boligblade eller hente elementer fra forskellige billedbaser 
på internettet, som kombineres til nye konstruktioner. De kan ligeledes arbejde med design af nye 
konstruktioner i pap eller træ eller lade stregens skabende linjer give en forestilling om noget nyt og 
ikke tidligere set. 

Iagttagelsesskildring finder sted gennem direkte konfrontation med virkeligheden. Eleverne opdager 
visuelle fænomener ved at se og tegne efter ligheder og forskelle i omgivelserne, og de udvikler 
herved skelneevne. Der kan gøres iagttagelser om genstande, fx geometriske eller amorfe, større 
eller mindre end, runde, kantede, takkede, bølgede, tykke eller tynde. Koncentrationen kan samle 
sig om fx linjer, flader eller mellemrum. Eleverne kan sammen med læreren finde nogle 
iagttagelsesmetoder, der passer til det, de koncentrer sig om. 

Leonardo da Vincis skitsebøger er et klassisk eksempel på iagttagelsesskildringens betydning for 
indsamling af viden. Det er en god idé at forsyne eleverne med skitsebøger til indsamling og 
opbevaring af deres visuelle studier. I forbindelse med mindre børns fantasi- og 
forestillingsskildringer kan direkte iagttagelser inddrages for at anspore eleverne til at gøre deres 
formsprog og erfaringer mere nuancerede. 

Form og struktur betegner den billedverden, der kan opstå, når opmærksomheden rettes mod 
kroppens sansninger i forhold til rytmer, strukturkvaliteter og former i omgivelserne. For eksempel i 
træets grove bark, i byens glatte brosten og forskellige kulturers ornamentik. Musik eller lydbilleder 
kan spilles for eleverne, der kan omsætte musikkens rytmer og pauser til billedforløb. Form og 
strukturskildring giver mulighed for visuel produktion af nonfigurative motiver, ornamenter og 
mønstre.” (nedenstående link er til den gamle skolelov) 
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%20200
9%20-
%20Billedkunst/Undervisningsvejledning%20for%20faget%20billedkunst/Billedfremstilling.aspx 
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Jævnfør faghæftet for billedkunst faghæfte 8 fra Undervisningsministeriet 2009(citat ovenfor), skal 
vi arbejde med forskellige skildringsformer. Fantasi, forestilling/erindring, iagttagelse samt form og 
struktur. Her bliver det med plane billedformer (som tegning, grafik, klip, maleri m.m.) 

Når I kommer til at kende fagets historie bedre, vil I opdage, at der har været og er stadigvæk 
forskellige syn på faget. I hverdagssituationer og i skolefaglige sammenhænge. Èn som har skrevet 
meget om anvendelsen af skildringsformer er Kristian Pedersen, som var toneangivende i faget i 
1980´erne og 1990´erne. Han lever ikke mere, men var meget, meget engageret i skolefaget 
billedkunst og fagets udvikling i et politisk perspektiv. Han har haft stor indflydelse på fagets 
indhold i 1970´erne til 1990´erne (udvikling af den tematiske billedpædagogik) og fagets navneskift 
fra formning til billedkunst. Han har skrevet en stor afhandling om ”Bo´s Billeder”, der bl.a. 
handler om, hvordan en dreng er påvirket af og udvikler sit billedsprog i dialog den omgivende 
kulturs billeder samt den undervisning, han deltager i skolen ang. billedfremstilling. (Mere om det 
senere). I dag er Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen, Ingelise Flensborg og Helene Illeris 
toneangivende set i forhold til fagets praksis og teori. 

Følgende opgaver handler om disse skildringsformer, og øvelserne skulle gerne være med til, at I 
kan begynde at anvende de nævnte begreber i en faglig sammenhæng. 

NB: Jeg vælger at adskille fantasi og forestilling, da jeg synes, at det er to forskellige måder at lave 
billeder på. Fantasi handler om at skabe noget nyt, drømme og utopier. Forestilling handler i højere 
grad om bevidst at huske noget allerede erfaret. 

De forskellige skildringsformer kan anvendes sammen i et undervisningsforløb. Man kan blive 
bedre til at lave fantasibilleder, hvis man opøver iagttagelsesfærdigheder og omvendt. 

 

 

1) Anvendelse af de forskellige skildringsformer 

Materialer: Tegnepapir A4 eller A3, tuschpenne samt 2B og 4B blyanter, du kan evt. bruge et 
hårdt farvekridt til opgave 4. 

Alle skildringsformer anvendes i forhold til det samme objekt, her et rivejern. Lad dig inspirere af 
vedlagte visuelle eksempler. 

1) Udvælg et objekt/ting, der ikke har en alt for vanskelig/kompliceret form og samtidig har en 
speciel overflade. Materialet skal være hårdt (af hensyn til opgave 4). F.eks. et rivejern. 

2) Pak genstanden ind i en klud eller lignende. Brug gerne snor eller malertape til at holde 
kluden fast. Man skal kunne ane genstandens form. 

3) Tegn en iagttagelsestegning af genstanden som den står nu – pakket ind. (Tuschpen eller 
4B-blyant) 

4) Pak den ud igen. Lav et eller flere gnidetryk på tingen på papir med et mørkt stykke 
farvekridt. (Rivejern er godt fordi der er mange ujævnheder på overfladen, men meget andet 
kan anvendes). 
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5) Lav en konturtegning af tingens form, se kopiet med Sneum, Fortællende tegning. 

(Tuschpen) 
6) Klip en ramme (hullet = ca. 3 x 3 cm.) i et stykke pap. Hold det tæt til din valgte genstand 

og lav en udsnitsiagttagelse af et sted på genstanden, der er særligt interessant, hvad angår 
overfladens struktur og tekstur. Læg mærke til at tegningen af motivet skal være større end 
rammens mål (rammen er lagt ind på tegningen). Du skal zoome ind på detaljer i motivet. 
Gør gerne mere ud af den opgave end jeg har vist med min skitse. 

1   2     3  
 

4       5    6  
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2) Iagttagelsesskildring, perspektiv, lys og skygge 
Lav nogle forskellige iagttagelser af en tændstikæske (gerne i husholdningsstørrelse) belyst med 
lampe fra én vinkel. Vær opmærksom på hvor meget skyggen betyder for vores oplevelse af den 
rumlige form. Vær opmærksom på, at der er flere skygger. Slagskyggen er den helt sorte skygge 
tættest på tegneobjektet. Denne skygge medvirker til at vi ser, at tingen er adskilt fra bordet (det 
sted hvor tingen ligger). Brug et hvidt stykke papir som underlag til æsken, da skyggen ses bedst 
her. 
 
Materialer: tegnepapir A4 eller A3 samt 2B og 4B blyanter 
 
Denne øvelse er især for jer, der ikke har tegnet så meget før (i kan således også undlade at tegne 
tekst og lign. med på tegningerne). Den mere øvede tegner kan så f.eks. vælge et objekt at tegne 
efter, der er vanskeligere. En udvikling af denne tegneopgave kan være at lægge en avis under 
æsken, en anden udvikling kan være at vælge en rund dåse.  
 
Du kan evt. starte med at printe siden her ud og så lægge madpakkepapir over æskerne og tegn dem 
op. Så får du en fornemmelse af hvad perspektivtegning er. 
 
 
Foto til inspiration: 

       
 
Sæt derefter en nål i æsken, så vil I kunne få nogle sjove opstillinger og skygger. 
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teknisk tegning 
 
 
 
 

 Iagttagelsestegning. 
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Fra bogen ”Se og tegn, grundbog i iagttagelsestegning” af Karl V. Larsen. (Udmærket bog at blive 
inspireret af ang. tegning) 
 
3) 
 
Denne opgave handler om hvordan man kan få en erfaring med perspektivtegning og hvordan vores 
placering som tegner betyder noget for hvad vi ser og hvad vi kan tegne. Opgaven handler også om 
hvordan vi husker i billeder. 
 

a) Først skal du tegne en erindring om et vindue i dit hjem og incl. udsigt. For at opgaven skal 
give mening, så skal du sidde i et andet rum og tegne end i det rum, hvor vinduet er. Tegn 
med en 2B eller 4B blyant på A4 papir. Prøv at få så mange detaljer med som muligt. 

b) Tegn en iagttagelsesskildring af samme vindue og udsigt. Sæt dig et udvalgt sted, så du 
sidder godt og tegn hele tegningen fra samme sted. Ved denne tegning skal du sørge for at 
der kommer en 3-deling i billedets komposition. Forgrund – mellemgrund – baggrund. Du 
må gerne bruge farve, hvis du vil det. 

 
Lad dig inspirere af disse to malerier: 
 

               
1)                           2) 
 
1) 
”Støvkornenes dans i solstrålerne” 1900, Vilhelm Hammershøj (vindue, hvor interiør fylder mest, 
udsigten er minimeret). 
 
2)  
”Udsigt fra kunstnerens vindue” Martinus Rørby ca. 1825. Her er genstandene i karmen meget 
dominerende i billedet. 
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4) 
 
Denne opgave handler om at lege/eksperimentere med begrebet mønstre. Den handler om 
tesselering, et begreb nogle af jer nok kender/husker fra matematikundervisning. Fokuser på 
hvordan gentagelse af en eller flere figurer virker på en billedflade. 
 
Se mere om det her:  
http://ihs01.elevunivers.dk/lru/geometer/tess/07todim/idx07.htm 
 
Her i opgaven skal du vælge 2-3 motiver/figurer, som tegner op på lidt kraftigt pap og klipper ud. 
Det kan være meget figurative motiver, det kan også være mere geometriske figurer. 
 
Prøv at lave en tesselering i få farver og lad den fylde et A3 papir eller A2 papir. Du kan evt. klippe 
alle figurerne ud i f.eks. bogbindingspapir, eller du kan tegne dem op på papiret og farvelægge dem 
med farvekridt eller hvad du selv vil vælge. Du kan søge inspiration i ex. matematik, se ex. dette 
link 
http://www.idamarie.dk/download/Regul%C3%A6re%20polygoner%20med%2017%20symmetrier
.pdf 
 
 
Til inspiration er her M. C. Escher`s meget flotte billeder, find evt. flere på nettet, han har lavet 
utrolig mange:  
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5) Din egen tegneopgave, som afslutning og evaluering på tegneforløb 
Du skal sammen med en medstuderende lave en tegneopgave med skrevne instruktioner og egne 
besvarelser (illustrationer), der illustrerer, hvordan opgaven kan besvares. Opgaven skal knytte sig 
til iagttagelsesskildring eller form og struktur (se Faghæftet for billedkunst). Du skal finde 
eksempler på kunstneres tegninger + andet billedmateriale, som kan inspirere i forhold til den 
opgave, som I sætter sammen. I din/jeres opgave skal du/I medtænke, hvordan 
inspirationsmaterialet skal indgå i opgaven. Det kan være en illustration af, hvordan man gør, det 
kan være forslag til gode motiver eller det kan være en tematisering af det, som tegneopgave 
handler om. Opgaven må gerne ende med at være digital, f.eks. omsat til video, som man skal 
klikke sig ind på via en QR-code, eller hvad I nu kan finde på. 
 
Opgaven lægges ud i en mappe på holdets websted, og disse opgaver skal efterfølgende fungere 
som først som en K1 opgave, så K4 som bliv er en K3  og så som en K4 opgave igen. Dvs. man 
vejleder og giver respons til sine kammerater, når opgaven bliver løst af en medstuderende.  
 
 
 

 
 
Se mere forklaring til modellen på: 
http://www.viauc.dk/laerer/uddannelsen/Sider/studieaktivitetsmodel.aspx  


