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Konstfack 1sept 2019 

 

Hej ID-ettor och -tvåor! 

 

Detta läsår provar vi ett nytt upplägg för teckningen som jag tror mycket på. Jag upplevde 

förra året som splittrat och ofokuserat. När jag läste era utvärderingar märkte jag att även ni 

uppfattade det så. Lektionerna låg för glest och eftersom vi var tre klasser som gick om lott 

på ett lite nyckfullt sätt var det svårt att skapa en progression och helhetsidé för 

undervisningen. 

 

Nya friska tag i år! Ni har detta läsår två sammanhängande tredagarskuser. Den första av 

dessa startar nu på onsdag 4 sept. Den andra är förlagd under nästa termin. Vi håller till i 

Ateljé 5. (Från huvudentrén: gå förbi biblioteket, tag vänster in i korridor, tag höger in i 

tvärkorridoren, läs skyltarna.)  

 

Teckning är vårt yrkesspråk. Med hjälp av teckningen kan vi undersöka, tydliggöra och 

uttrycka. Min undervisning vill betona det analytiska. En träning i att tänka i teckning. Det 

finns ett antal grundbegrepp som hjälper oss att förstå hur en teckning fungerar. 

Sammantaget utgör dessa – grovt sett – teckningens (och måleriets) verkningsmedel. Jag 

tänker att vi metodiskt skall renodla dessa tankesätt under läsårets sex kursdagar genom ett 

antal övningar.  

 

För varje övning använder vi ändamålsenliga material. Kursen tillhandahåller dessa, det enda 

ni behöver ta med är blyertspenna och suddgummi. Vi jobbar 09-16 varje dag. Varje 

kurstillfälle inleds med en genomgång av övningens hur och varför. Det är därför mycket 

viktigt att ni kommer i tid. Dagen avslutas med en gemensam genomgång av era arbeten. Vi 

pratar aldrig om fult och fint, bara om hur väl respektive teckning lyckas förmedla den 

aktuella aspekten. Alla gemensamma genomgångar sker på svenska. 

 

HT: 

1.Volym  

2. Rum   

3. Stoff 

 

VT: 
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4. Ljus 

5. Ljus (fortsättning) 

6. Bildrytm 

 

Hälsningar Gunnar Larsson  

 

PS Ingen prestationsångest! Inför dessa monumentalt svåra saker är vi alla nära nog 

nybörjare, därför är det roligt och intressant. Jag försöker hjälpa er med metodiska 

arbetssätt och vissa effektiva knep. 

 

Det blir en rivstart på terminen med en tredagars teckningskurs.  

Ni kommer att ha ytterligare en sådan kurs nästa termin. 


