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Billeder og visualiseringer 
i et fagligt tværgående 
didaktisk perspektiv

Mie Buhl

Billeder og visualiseringer på tværs 
Når praksisfeltet for billeder og visualiseringer udfoldes i den akademiske verden, 
er det med afsæt i forskningsområders forskelligartede formål og interesser. 

Inden for den humanistiske forskning fi ndes der f.eks. institutionaliserede 
miljøer, der undersøger billeder ud fra et kunstt eoretisk/historisk fagperspektiv 
eller et medievidenskabeligt fagperspektiv. 

Formålet med denne forskning er en dybere indsigt i billeder, f.eks. som 
repræsentationsformer, som betydningsbærende tegnsystemer og som kultu-
relle praksisformer. Indsigten opnås gennem beskrivelser og analyser af billeder, 
ligesom de kontekstualiseres historisk og/eller samfundsmæssigt. Inden for sam-
fundsforskningen anvendes billeder som data i visse typer af kvalitativ forskning, 
som f.eks. sociologi, etnografi  og antropologi, ligesom visuelle metoder anvendes 
til datafremstilling (Pink, 2007; Pauwels, 2006, 2010). Men også den kvantitative 
forskning benytt er sig af fortolkende visuelle repræsentationer, når der afb ildes 
resultater i form af grafer, diagrammer og skemaer.

Inden for den naturvidenskabelige forskning anvendes billeder og visualise-
ringer i form af modeller der repræsenterer fænomener, der enten kun er tilgæn-
gelige for øjet i kraft af modellens forstørrende/formindskende funktion eller i 
kraft af en faciliterende teknologi. 
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Det visuelle som nyt kompetencefelt

Luc Pauwels (2010) fremhæver, at barriererne ved at bruge visuelle metoder in-
den for forskningen paradoksalt nok ligger i, at ikke-kyndige har en overdreven 
restriktiv tilgang til at anerkende visuelle data i socialvidenskaben af etiske eller 
sikkerhedsmæssige årsager. Barriererne ligger også i en stor tilbageholdenhed, 
når det gælder brug og udbredelse af visuelle materialer. Dett e kæder han sam-
men med et meget lavt niveau af visuelle kompetencer blandt store dele af disse 
restriktive modtagere af visuelt akademisk arbejde, og han konkluderer på den 
baggrund, at der er et stort behov for visuel uddannelse (Pauwels, 2010). En lig-
nende tilbageholdenhed over for at udnytt e billeders og visualiseringers lærings-
potentialer kan fi ndes i uddannelsessystemet i de prioriteringer, der foretages i 
forhold til visuel kompetenceudvikling i såvel grundskole som i de videregående 
uddannelser (Buhl, 2011).

Billeder og visualiseringer kan karakteriseres som et tværgående praksisfelt, 
der tager sig forskelligt ud inden for forskellige fagdiscipliner. Der er således bil-
leder og visualiseringer i alle uddannelsesfag, hvad enten det er humanistiske, 
samfundsfaglige, naturvidenskabelige eller tekniske fag. 

Billederne og visualiseringerne har forskellige funktioner og anvendes til 
forskellige formål, men de repræsenterer også den konkrete videnskabskultur, 
som er med til forme den viden, der genereres inden for det pågældende område 
(Pauwels, 2006). Denne videnskabskultur afspejler sig igen i de uddannelsespro-
grammer, der eksisterer inden for forskellige fagdiscipliner. De pædagogiske 
kontekster som uddannelser udspiller sig i, udgør ligeledes visuelle erfaringsrum. 
De pædagogiske kontekster får nye udfordringer og muligheder, når digitale 
teknologier dels indgår i videnskabskulturerne og dels i de fagdiscipliner, der 
undervises i. I nogle tilfælde transformerer teknologien indholdet i videnskabs-
fagene. Et eksempel herpå er den medicinske videnskab, hvor teknologibaserede 
visualiseringsformer gør det muligt at iagtt age kroppens indre og dermed danner 
grundlag for nye behandlingsformer. Dett e skaber et nyt vidensgrundlag og en 
deraf følgende ændring af uddannelse i medicin (Buhl & Flensborg, 2011). 

Det brede praksisfelt og underviserkompetencer

Dett e brede praksisfelt af videnskabskulturer, fagdiscipliner og pædagogiske kon-
tekster i uddannelsessystemet er omdrejningspunktet for denne artikels visuelle 
didaktiske fokus. Det er også omdrejningspunkt for en diskussion af en under-
viserkompetence, der endnu ikke er et fag. Selvom anvendelse af billeder og vi-
sualiseringer repræsenterer et specifi kt uddannelsesdidaktisk vidensområde, der 
genererer egne teorier og egne didaktikker for, hvordan man kan tilegne sig visuel 
viden og visuelle kompetencer, fi ndes det ikke som specifi kt uddannelsesområde. 
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Det fagdidaktiske felt, der gennem historien har forberedt kommende under-
visere til at anvende billeder og visualiseringer som en del af undervisningen, er 
det uddannelsesfag, der i dag benævnes billedkunst i grundskole og lærerud-
dannelse. Uddannelsesfaget billedkunst har på den ene side en faghistorie, hvor 
billed- og visualiseringskompetencen i form af tegning har været uddannelsesind-
hold for kommende undervisere (Buhl, 2002). Her har den teknologiske udvikling 
af billedmedier bevirket, at tegne- og illustrationskompetencer gradvist er blevet 
afl øst af et fagindhold, der har koncentreret sig om kunstnerisk udtrykskompe-
tence. I bekendtgørelsestekster for uddannelsesfaget (1998) fremgår det f.eks., at 
faget skal forberede til iværksætt else af billedforløb, hvor udtryks- og æstetisk 
oplevelseskompetence er central. På den anden side viser fagets aktuelle situa-
tion att er en orientering mod en bred forståelse af underviserkompetence i form 
af visuel kulturpædagogik. Her bliver det kulturelle perspektiv på billeders og 
visualiseringers didaktiske potentialer centralt, og det tegner herved konturerne 
af et tværgående fagperspektiv på alle former for visuelle fænomener. Denne 
forandring skyldes dels det brede perspektiv på, hvad billeder er, hvordan bil-
leder bliver til, og hvad billeder gør, som visuel kulturforskning er eksponent 
for (f.eks. Mitchell, 2002: Mirzoeff , 1999; Dam Christensen & Illeris, 2009; Buhl & 
Flensborg, 2011), dels udviklingen af digitale produktionsmedier, der afstedkom-
mer stadig nye visuelle repræsentationsformer, som får en fremtrædende rolle i 
undervisning og læring, og dels en globalt orienteret visuel kultur, hvor billeder 
og visualiseringer indgår med skiftende betydninger i skiftende situationer. Dett e 
giver basis for at anskue viden om billeder, visualiseringer og visuelle kompe-
tencer med henblik på anvendelse i uddannelse som en underviserkompetence 
(Buhl og Flensborg, 2011). 

I beskrivelsen af denne underviserkompetence tager jeg mit fagdidaktiske 
afsæt i uddannelsesfaget billedkunst, herunder de identifi cerede forandringsten-
denser inden for fagets referencer og forandringstendenser set i lyset af digital 
teknologi. 

Fag og forandringer over tid

Mit bidrag til en didaktisk diskussion af billeder og visualiseringer vil jeg rede-
gøre for ud fra to grundantagelser. Den ene er, at fag, faglighed og didaktik er 
et socialt system af kommunikativ praksis, der forandrer sig over tid (Buhl, 2002). 
Denne forandring pågår som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt 
perspektiv refl ekteres som forandringstendenser og retrospektivt som faghistorie. 
Den anden er at den didaktisk-teoretiske refl eksion (didaktologi) ligeledes pågår 
som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt perspektiv refl ekteres 
som forandringstendenser og retrospektivt som didaktikhistorie. Formålet er at 
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identifi cere forandringstendenser i et uddannelsesfag, der imødekommer aktuelle 
behov for underviserkompetencer inden for alle fagområder og professioner. 

I forlængelse heraf drøfter jeg kultur-, teknologi- og faglighedsperspektivet 
med henblik på at bidrage til en billeders og visualiseringers uddannelsesdi-
daktik, og jeg foreslår afk odning og betydningsdannelse som to tværgående 
fagkompetencer.

Tre forudsætninger for uddannelsesfagets aktuelle 
situation 
I karakteristikken af uddannelsesfagets aktuelle situation er der tre forudsæt-
ninger, som gennem de seneste 10 år har ført til, at forskergruppen omkring 
billedkunstfagets didaktikker på DPU har påbegyndt en reformulering, dels af 
genstandsfeltet for den billedpædagogiske og fagdidaktiske forskning og dels af 
det metodologiske grundlag for at arbejde med området (Buhl, Flensborg & Illeris, 
2003; Illeris, Buhl & Flensborg, 2004; Buhl, 2005a; Buhl, 2005b; Buhl & Flensborg, 
2011). I øjeblikket peger det i retning mod at udvikle en billeders og visualiseringers 
uddannelsesdidaktik i et visuelt kulturpædagogisk perspektiv. 

Første forudsætning: Underviserkompetencens vej mod uddiff erentiering 
som uddannelsesfag 

En systemteoretisk analyse af uddannelsesfaget billedkunst i læreruddannelsen 
(1818-1998) viser, hvordan brug af billeder og fremstilling af visualiseringer har 
været en integreret del af en almen underviserkompetence (anskuelsestavler, 
tavletegninger og -modeller), der gradvist uddiff erentierer sig til et egentligt fag 
med egne målformuleringer. Målformuleringerne og indhold er ved analysens 
slutt idspunkt i 1998 orienteret både mod kunst og mod pædagogik og med refe-
rence dels til tre institutionaliserede systemer for kunst, produktion, formidling og 
forskning, og dels til den pædagogiske videnskabsdisciplin didaktik (Buhl, 2002). 

Med andre ord: fra at billeder og visualiseringer har været integreret i under-
viserens samlede kompetenceområde, udskiller billeder sig nu som et særskilt 
videns- og kompetenceområde, hvor den faglige reference hovedsageligt har 
været kunstbilleder og i mindre grad mediebilleder. Imidlertid laver koblingen til 
det pædagogiske vidensområde særlige kriterier for, hvordan kunstens billeder 
kan bidrage, idet man rent faktisk skal tilegne sig viden om kunst og kunstneriske 
metoder for at kunne uddanne børn, unge og voksne.
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Skolebilleder

Undervisningsindholdet i det uddiff erentierede fag defi neres med andre ord ud 
fra en didaktisk målsætning om at forberede til et fremtidigt job som billedkunst-
underviser. Billeder og kunstneriske metoder udgår fra didaktiske beslutninger. 
Dett e udgør – omend en vigtig – kun en lille del af de billeder og visualiseringer, 
der indgår i undervisnings- og læringsprocesser i forskellige uddannelser, de 
såkaldte skolebilleder (Buhl, 2009a). Betegnelsen skolebilleder repræsenterer en 
didaktisk markering, hvor undervisningshensigten er en afgørende faktor for, 
hvilke billeder, og, i et bredere perspektiv, visualiseringer, der inddrages i en 
kommunikativ praksis. Skolebilleder er de visuelle fænomener, der inddrages i 
undervisning med henblik på at facilitere læreprocesser, der kan forandre eller 
bidrage til forandring af den lærende. Dett e gælder inden for alle fagområder. 

Billeder og visualiseringer kan være produceret i én kontekst, og i det øjeblik 
de indgår i en pædagogisk kontekst, kan man sige, at de transformerer sig til 
skolebilleder. De didaktiske begrundelser for at udvælge og bestemme noget som 
skolebillede er forskellige og afh ænger af den konkrete situation. Et skolebillede 
kan være en illustration knytt et til en bestemt fagdisciplin, f.eks. historie eller 
samfundsfag. Det kan være en visuel repræsentationsform for begrebsdannelse i 
f.eks. matematik og fysik, eller det kan ses som kunstnerisk betydningsdannelse i 
billedfag. Endelig kan et skolebillede mere overordnet være knytt et til uddannelse 
som disciplinerende institution. Det er et perspektiv, som i stigende grad tages op 
og refl ekteres over inden for visse dele af billedvidenskab (Pauwels, 2006, 2010; 
Mitchell, 2008). 

De billeder og visualiseringer, der inddrages som skolebilleder i undervisning 
og læringsprocesser, hentes mange forskellige steder fra (Buhl, 2009: 110f). I en sy-
stemteoretisk terminologi ville man betegne dett e som andre funktionssystemer. 
Skolebilleder hentes dels fra f.eks. funktionssystemerne kunst, massemedier, vi-
denskab og religion, der, ud fra hver deres funktion, vil kode visuelle fænomener 
forskelligt. Dels produceres skolebilleder ved, at der pågår en uafb rudt udfoldelse 
af en visuel praksis mellem aktørerne i uddannelsesinstitutionen, dvs. undervi-
sere, lærende, fag og organisation. Den organisatoriske dimension, der omfatt er 
såvel den fysiske ramme som de disciplinerende retningslinjer og ritualer, som 
præger en uddannelsesinstitutions hverdag, konstituerer sig visuelt (Flensborg, 
2003; Buhl, 2009a; Buhl & Flensborg, 2011). Det kan f.eks. være en uddannel-
sesinstitutions arkitektur, fag- og fælleslokalers indretning, klassebilledet eller 
skolefesten. Dett e vil jeg dog ikke komme nærmere ind på i nærværende tekst. 
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Fag-evolution

I kraft af den uddannelseskommunikation, der udspiller sig, vil skolen til sta-
dighed forandre sig som organisation og dermed i sine valg af skolebilleder. 
Den tyske sociolog Niklas Luhmann beskriver dett e med et evolutionsbegreb. 
Her bygger han på en forestilling om, at alle systemer er autopoietiske – dvs. 
selvrefererende og selvproducerende. I kraft af denne autopoiesis vil systemet 
til stadighed udvikle og forandre sig. Begrebshistorisk er evolution ’belastet’ af 
anvendelsen på den darwinistiske lære om menneskets udviklingshistorie og er 
i den forstand misvisende (Luhmann, 1993: 222). I Luhmanns anvendelse er det 
en pointe, at begrebet kan anvendes til at beskrive forandringer af alle former for 
systemer, der er lukkede og karakteriseret ved selvreference og selvproduktion: 
biologiske systemer, psykiske systemer og sociale systemer. I forhold til sociale 
systemer, der er relevante i nærværende sammenhæng, er det den kommunika-
tive praksis – og den visuelle - der genererer forandring. 

Evolution i Luhmanns systemteori forstås som udfoldelse af et paradoks1 gen-
nem paradoksets egen adskillelse mellem variation og selektion: 

”Von Variation kann man sprechen, wenn unerwartete (neue!) Operationen 
auftauchen. Die Selektion betriff t den Strukturwert der Neuerung: Sie wird als 
Wiederholenswert akzeptiert oder als Einmalereignis auf sich selbst isoliert und 
zurückgewiesen.” (op.cit.: 223). 

Paradokset opløser på den måde sig selv, når det udfoldes. Dett e forudsætt er 
stabilitet i systemet både som evolutionens udgangspunkt og endepunkt, hvilket 
ikke er en procesteoretisk historie (jf. Darwin) men en dynamisk stabilitet. Luh-
manns evolutionsforståelse indebærer således ikke en lineær udviklings- og for-
bedringshistorie, men en beskrivelse af hvordan små hændelser i kommunikation 
kan føre til, at faglighed forandrer sig. 

Faghistorisk karakteristik

I et faghistorisk perspektiv har dett e som beskrevet ovenfor ført til, at den visuali-
seringskompetence, der var en integreret del professionsforberedelsen af en kom-
mende underviser i 1818, gradvist uddiff erentierede sig som det selvstændige fag 
billedkunst, der kan identifi ceres i bekendtgørelsesteksten for læreruddannelsen 
i 1992 (Buhl, 2002: 129). Dett e indebærer, at den funktionsrett ede visualiserings-
kompetence inden for andre fag marginaliseres til fordel for en kunstnerisk ud-
trykskompetence. Herefter påbegynder faget sin evolution som fag, hvor begrebet 
visuel kultur bliver en del af fagets diskursive reference (i Danmark) fra omkring 
år 2000. Dett e skyldes formentlig, at visuel kultur bliver en del af diskursen in-
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den for fagets fagreference – nemlig kunstsystemet – og at der inden for fagets 
pædagogiske videnskabsreference pågår metodologiske diskussioner i lyset af 
postmoderne og senmoderne strømninger. 

I et aktuelt perspektiv ser det ud til, at netop denne orientering mod visuel 
kultur som område og metodologi kan føre til en revitalisering af billed- og visua-
liseringskompetencer inden for forskellige fagområder og i forhold til pædagogisk 
anvendelse af digitale teknologier.
 

Anden forudsætning: Identifi cerede forandringer inden for den faglige og 
pædagogiske videnskabsreference 

Selvom uddannelsesfaget billedkunst i 90’erne orienterer sig mod kunst, betyder 
netop dett e en forandring, idet det også er her nye tendenser kommer i spil un-
der betegnelsen visuel kultur. Visuel kultur er i udgangspunktet et opgør med 
kunsthistoriens patent på kunstvidenskabelig refl eksion af kunstproduktion og 
kunstoplevelse. I USA og England tager en række kritikere fat på at nydefi nere 
det visuelle felt (f.eks. Mirzoeff , 1998; Mitchell, 2002; Elkins 1999), og hvordan 
visuelle fænomener kan opleves såvel i kunstinstitutioner som udenfor (f.eks. 
Rogoff , 1998; Sturken & Cartwright, 2001). De foreløbige resultater af en dansk 
udvikling på området udkom i 2009, hvor visuel kultur forbindes med temaerne 
viden, liv og politik (Dam Christensen & Illeris, 2009). 

Visuel kultur og pædagogik

Visuel kultur repræsenterer på en gang et praksisfelt og et metodologisk greb, 
hvor ideen udspringer om konstruktionen af ’et blik’. De såkaldte blik-konstruktioner 
er den bestemmende faktor for identifi kationen af, hvad der anses for visuelt 
tilgængeligt. Inden for den visuel kulturpædagogiske forskning i Danmark sam-
menfatt es dett e i begrebet visuelle fænomener (i bredeste forstand). Den sociale 
praksis, hvori relationen mellem iagtt ager og visuelle fænomener etableres, ud-
gør en såkaldt visuel begivenhed. I et teoretisk didaktisk perspektiv aff øder dett e 
et behov for at udvikle et metodologisk greb, der adresserer, hvad der iagtt ages, 
hvordan det iagtt ages, og endelig den position, der udgør iagtt agelsens afsæt. Dett e 
betegnes visuel refl eksionsstrategi. Disse tre elementer udgør tilsammen blik-kon-
struktionen (Buhl, Illeris & Flensborg, 2003; Illeris, Buhl & Flensborg, 2004; Buhl 
& Flensborg, 2011). 

For et uddannelsesfag, der har sin faglige reference i kunsten, skaber det nye 
udfordringer, når samme kunstreference sætt er sit eget kunstbegreb på spil i såvel 
den udøvende, den udforskende som den formidlende praksis. Ligeledes skaber 
det udfordringer, når den pædagogiske videnskabsreference gradvist begynder 
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at udvikle en metodologi, hvori kunstens metoder indgår, men med andre formål 
som f.eks. facilitering af æstetiske læreprocesser. 

I forhold til den pædagogiske videnskabsreference tilbyder især nyere orien-
teringer inden for pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk 
psykologiske videnskabsområder refl eksionsmuligheder for visualiseringer i et 
uddannelsesdidaktisk perspektiv. Et eksempel er visuelle metoder, som er en del 
af uddannelsesudbuddet på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på 
DPU, Aarhus Universitet.

De faglige og pædagogiske referencer udgør tilsammen billeder og visualise-
ringers didaktisk-teoretiske grundlag, dvs. underviserens viden om: hvordan jeg 
gør, hvad jeg vælger som sagsforhold, og hvorfor jeg vælger det. 

Fag og faglighed 

I forhold til uddannelsesfagets faglighed er den didaktisk-teoretiske refl eksion un-
der forandring. For hvad er det, der afgør om en situation er faglig? Hvad afgør, 
om de billeder og visualiseringer, der indgår i en given uddannelsesinstitution, 
rent faktisk bidrager med et læringsindhold, der kan bringe videnstilegnelsen til 
et kvalifi ceret niveau?

Faglighed er udtryk for, at man anvender et bestemt blik på et sagforhold. 
Dett e blik er instrumenteret med nogle særlige ’måder’, der fremkalder bestemte 
muligheder for at erkende. Faglighed kan anvendes, når et sagforhold skal bely-
ses. Tager man et eksempel som kemifaget, vil kemifaglighed kunne anvendes på 
sagforhold, der ikke kun er rammet ind af et kemilaboratorium. Man kan f.eks. 
interessere sig for, hvordan vand ændrer karakter, når det tilsætt es andre stof-
fer (f.eks. salt), når det udsætt es for temperaturskift og fryser eller koger. Der er 
selvsagt problemstillinger, der med fordel kan udfoldes i et kemilaboratorium, 
fordi laboratoriets indretning understøtt er faglige aktiviteter, hvor der f.eks. an-
vendes forskellige materialer og værktøjer. Men fagligheden ligger ikke gemt i 
materialerne, formerne eller temaerne. Fagligheden er den kvalifi cerede (dvs. viden 
og færdigheder) og kompetente (dvs. evnen til at anvende viden og færdigheder i 
mødet med en social kontekst) omgang med dem (Buhl & Flensborg, 2011).

Fag og fagligheder er under stadig forandring (jf. ovenfor om fag-evolution), 
fordi der hele tiden produceres nye variationer i de situationer, hvor underviser 
og lærende kommunikerer om et sagforhold. I forhold til billeder og visualise-
ringer vil forandringerne vise sig i form af billeder, der forandrer sig, som for 
eksempel i skiftet fra materielle billeder til digitale billeder, i form af et ønske om 
at forstå forskellige visuelle fænomener både inden for kunstverdenen, inden for 
medieverdenen og inden for forskellige fag- og videnskabsdiscipliner. 
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I forhold til billedkunstfaget bliver en optagethed af samtidskunst aktua-
liseret, fordi samtidskunsten viderekommunikerer de ideer, der forbindes med 
faget i kraft af dets navn. Denne diskussion havde måske set anderledes ud, hvis 
faget havde heddet billedfag, billed pædagogik eller bare ’billede’ (en pendant til 
f.eks. dansk, kemi, matematik og musik). 

Forandringer af fag og faglighed refl ekterer også, hvordan andre fagområder 
udvikler sig. I forhold til billedkunstfaget gælder dett e også den pædagogiske 
reference. Eksempelvis arbejder faget pædagogik med et begreb om æstetiske 
læreprocesser, psykologi arbejder eksempelvis med teorier om visuel kognition 
og om multiple intel ligenser, og samfundsfag arbejder eksempelvis med kom-
pleksitetsteorier om det senmoderne samfund etc.

Fagforståelser og forforståelser

De fl este møder op til en uddannelse med forestillinger om, hvad den skal handle 
om. Det er ikke altid – eller man skulle måske snarere sige næsten aldrig – at disse 
erfaringer videreføres og bekræftes. Det er snarere det modsatt e, der sker. Det kan 
være frustrerende at få hele sin forventnings ’kludetæppe’ revet fra hinanden. For-
forståelser er én side af problemstillingen. Den anden side er, at fag og faglighed 
ikke kan ses i et statisk lys. Det er ikke givet på forhånd, hvad fag og faglighed er. 
Fag og faglighed er opstået og udvikler sig ud fra et behov om en hensigtsmæssig 
kategorisering af viden.

Fag og faglighed har til formål at ordne verden i håndterbare kategorier. Men 
når der tales om kernefaglighed, kan man så tale om en uforanderlighed, som er 
uomtvistelig? Næppe. Men man kan tale om, at der i fremkomsten og udviklingen 
af et fag er nogle landvindinger, der kendetegner faget. Men også disse forandrer 
sig gradvist og kan bedst ses i tilbageblik som særlige træk ved en given periode 
(ibid.). 

Den aktuelle forandringstendens peger på, at billed- og visualiseringskom-
petence er en faglighed, der er nødvendig inden for alle fagdiscipliner, og denne 
faglighed tegner konturerne af et fag, der lægger den brede visuel kulturpæda-
gogiske faglighed til grund for defi nitionen af et adækvat undervisningsindhold 
i en faglig kompetence i et tværgående perspektiv.

Den tredje forudsætning: Identifi cerede forandringer af læringsrum i lyset 
digitale teknologier 

Digitale teknologier, der faciliterer et deltageraspekt – de såkaldte sociale medier – 
afstedkommer, at undervisere og lærende ikke alene er brugere af visualiseringer 
og billeder i én bestemt sammenhæng. De er medproducenter af de betydninger, 
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der skabes, afh ængigt af, hvilken sammenhæng billeder indgår i. Billeder og 
visualiseringer indgår i systemer af tale, skrift og lyd, i en strøm af skiftende kon-
tekster og i kropsligt samspil med forskellige digitale artefakter. Man kan sige, 
at der bliver tale om et tredobbelt rum for betydningsdannelse: Det, der kommer 
til syne via interface (web 2.0), det materielle design, der omslutt er interfacet 
(f.eks. en computer eller en GPS), og de omgivelser det bruges i (f.eks. et under-
visningslokale eller et byrum). At bidrage til produktionen af en fælles tekst ved 
en stationær computer i et dertil indrett et computerrum giver andre muligheder 
for betydningsdannelse, end hvis det f.eks. foregår i et byrum via mobilteknologi. 
Kroppen er med i begge tilfælde, men erfaringerne er forskellige. 

Komplekset af digitale artefakters ’aff ordances’, dvs. de muligheder, der til-
bydes kroppen for interaktion i en bestemt kontekst (Gibson, 1979), og adgang til 
internett ets sociale ressourcer tilbyder et væld af kombinationsmuligheder. Alle 
forhold spiller ind på de didaktiske beslutninger om billedernes og visualiserin-
gens funktioner.

Digitale artefakter og læringsprocesser

Mobiltelefonen som et eksempel på et digitalt artefakt giver anledning til at 
etablere læringsrum uden for uddannelsesinstitutioners fysiske rammer. Mobil-
teknologien tilbyder, at læringsprocesser udspiller sig i miljøer, der f.eks. er tæt 
på det faglige indhold. Museer er et oplagt eksempel på steder for en praksis, 
hvor kroppens erfaringer med fysiske artefakter udfolder sig i samspil med brug 
af mobilteknologi, der kan anvendes til at tilegne sig, producere eller spille sig til 
at dele viden om et emne. En anden side af mobilteknologien er, at kroppen er i 
bevægelse, mens den lærer. Dermed kommer den i dynamisk spil som medie for 
erfaringsdannelse. Den mobile teknologis lille format giver bestemte brugermu-
ligheder, hvor bevægelse og dynamisk perception er de mest markante. 

Andre digitale artefakter som den stationære og bærbare computer eller det 
interaktive whiteboard giver forskellige muligheder for kropslig relatering og der-
med læringsrum. Med whiteboardet tilbydes kroppen at agere med større bevæ-
gelser og i en direkte interaktion med den fl ade, der manipuleres. Sammen med 
forskellige tilbud fra det digitale interface om kommunikation, videnstilegnelse, 
vidensproduktion og videndeling faciliteres en organisering af undervisnings- og 
læringsprocesser, der baserer sig både på forskelligartede kilder, f.eks. i form af 
ekspertviden via platforme, samt produktion og deling af viden via wikier eller 
blogs. De digitale artefakter har tydeliggjort, at der i læreprocesser nok indgår 
tekst, men at også andre kommunikationsformer træder tydeligt frem. Det at 
kunne skitsere via modeller og bearbejde interfaces med tegn, visualiseringer 
og billeder, lagre dem og arbejde videre med dem i en anden sammenhæng, 
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aktualiserer fordringen om en bredere forståelse af kommunikationsformer og 
læringsressourcer. 

Det tredobbelte forhold og læring

Der er således et tredobbelt forhold for læring: Internett et som en uendelighed 
af sociale kommunikations- og udvekslingspraktikker, de digitale artefakters ’af-
fordances’ og forskellige kropsrelaterede kontekster for uddannelsespraksis. Den 
didaktiske udfordring i dett e tredobbelte forhold afstedkommer i disse år et øget 
arbejde med at udvikle didaktisk tænkning, der kan imødekomme udfordringerne 
i det, der betegnes som et fokusskift. I tilknytning til større forsknings- og udvik-
lingsarbejder betoner en række forfatt ere dett e ved at anvende betegnelsen ’2.0’ 
(Holm Sørensen et al., 2010; Gynther, 2010; Bonderup Dohn et al., 2009). Mens 
der i de seneste 20 år har været en stærk orientering mod at forstå it i forhold til 
den lærende og læring, er underviseren og indholdet af læreprocesserne nu på vej 
til att er at komme i fokus. Fag og faglighed tematiseres, ligesom læringsmidlers 
repræsentationsformer og funktioner refl ekteres (Buhl, 2008a; Hansen, 2010). 
Den professionelle undervisers funktioner og roller revitaliseres i begreber om 
den didaktiske designer og didaktisk design (f.eks. Buhl, 2008a; Selander, 2008; 
Andreasen et al., 2008; Holm Sørensen & Levinsen, 2010). 

Didaktisk professionalisme

Det tredobbelte forhold kræver en didaktisk professionalisme, hvor bestemmelsen 
af undervisnings- og læringsaktiviteter ikke er bundet til en fysisk lokalitet, en 
synkron tidsramme eller et præ-defi neret læremiddel. For når man ikke kan se 
det på de ydre rammer, kan man spørge, hvor og hvornår der er tale om under-
visnings- og læringsaktiviteter? Her vil begrebet om den kommunikative praksis (jf. 
ovenfor) forstået som uddannelseskommunikation være en mulighed. 

Uddannelseskommunikation indikerer på én gang, at der er tale om en di-
daktisk begrundet aktivitet, der udspiller sig på forskellige måder fagligt og 
organisatorisk, og som kan operationaliseres i kombinationer af fysiske og/eller 
virtuelle læringsrum. Med begrebet om uddannelseskommunikation refererer jeg 
til Luhmanns tænkning (Luhmann, 2002a)2. Ved at fokusere på uddannelse som 
en bestemt form for kommunikation, der har til hensigt at forandre med henblik 
på ny indsigt, og som generelt sigter mod samfundets videreførelse, overskrides 
problemstillinger vedrørende distinktioner knytt et til tid og rum. Uddannelses-
kommunikation indebærer en identifi kation af, om det, der udspiller sig i tale, 
skrift, billede og lyd, er rammesat af et mål om udvikling af kompetencer, viden 
og færdigheder. 

Billeder og visualiseringer i et fagligt tværgående didaktisk perspektiv



108 

Med uddannelseskommunikation åbner sig muligheder for at se nye kom-
binationer af undervisnings- og læringsforløb, der ikke er afh ængige af de insti-
tutionelle rammer, hvor de traditionelle didaktiske positioner, underviser-fag/
sag-lærende, traditionelt udspiller sig. Underviseren står således med nye udfor-
dringer og muligheder for iværksætt else af uddannelseskommunikative processer 
og får dermed nye funktioner som didaktiker. 

I arbejdet med at udvikle et didaktologisk grundlag for visualiseringers 
didaktik indgår for det første udforskning af billeders og visualiseringers afk od-
nings- og betydningsdannelsesformer, for det andet udforskning af underviser-
funktioner og positioner (Buhl, 2008b) og endelig for det tredje udforskning af læ-
rendes forudsætninger og positioner. Disse udgør tilsammen komponenter i den 
såkaldte didaktiske trekant, der kendes som en grafi sk fremstilling af Herbarts 
arbejde med at udvikle en teori om undervisning og dermed gøre denne til et felt, 
man kunne dygtiggøre sig i, og ikke alene en kunst, man besad evnen til at udføre. 

Dynamisk faglighed

Med afsæt i en systemteoretisk logik anskuer jeg imidlertid ’det tomme rum’ på 
den didaktiske trekants inderside som den kommunikation, der, på baggrund af 
bidrag fra henholdsvis sag, underviser og lærende, udgør faglighed. Det betyder, at 
faget i princippet reproduceres med små variationer hver gang, der gennemføres 
en undervisnings-læringssituation om et emne. Dett e indebærer også, at faglighed 
er dynamisk og forandrer sig over tid (jf. min analyse af billedkunstfaget ovenfor). 
Det betyder endvidere, at det er kommunikationens karakter, der afgør, om det, 
der foregår, er fagligt, og at dett e i princippet er frigjort fra en stedlig lokalisering 
i f.eks. et undervisningslokale og en tidslig organisering i lektioner. Med andre 
ord kan uddannelse foregå hvor som helst og når som helst; en tematik, der ofte 
adresseres i diskussioner om de uddannelses- og dannelsesmæssige konsekvenser 
af øget brug af it i uddannelsessystemet. 

Den dynamiske forståelse af uddannelsekommunikation fi nder jeg produktiv 
i refl eksioner over og drøftelser af, hvordan didaktik som vidensområde og prak-
sis kan udvikle sig i interaktion med faglige forandringer.

I relation hertil kan man sige, at ’den gamle’ underviserkompetence, hvor 
billed- og visualiseringskompetence var en integreret del af alle de fagområder, 
læreren underviste i, revitaliseres. Der er med andre ord nogle visuelle fagkom-
petencer, man skal tilegne sig, som går på tværs af vidensområder og fag. Her 
arbejder vi foreløbigt med afk odnings- og betydningsdannelseskompetencer (Buhl & 
Flensborg, 2011). 
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Tre perspektiver på visuelle afk odnings- og
betydningsdannelseskompetencer
Kompetencer i visuelt at kunne afk ode og danne betydninger antager komplekse 
former, der involverer såvel et teknologiperspektiv, som et kulturperspektiv og et 
faglighedsperspektiv. Disse perspektiver udtrykker de samfundsmæssige foran-
dringsprocesser, vi er en del af, men de udtrykker også felter for nyudvikling af 
fagdidaktiske kompetencer.

Teknologiperspektivet

Teknologiperspektivet peger på, at digitale medier indtager en væsentlig plads i erfa-
ringsdannelser og kommunikation, og at udviklingen af digitale teknologier og social 
software skaber nye didaktiske vidensfelter om visuel modalitet og multimoda-
litet (Selander, 2008; Sørensen et al., 2010; Kress et al., 2003). Brugen af digitale 
teknologier refl ekteres i forhold til det sociale aspekt, dvs. det videndelende, det 
samproducerende og det deltagende, frem for det individuelle aspekt, som er det 
distribuerende og formidlende. Dett e peger på didaktikker, der bringer digitale 
teknologier i spil, og har at gøre med, hvordan en uddannelseskommunikativ 
praksis udfolder sig. 

’Tegn’modaliteter og forhandling af mening

Fordringen om øget fokus på visuelle kompetencer udspringer af digitale tekno-
logiers facilitering af multimodale erfaringsdannelser og kommunikation. Billeder 
og visualiseringer er en af fl ere og forskellige ’tegn’modaliteter (f.eks. billeder og 
visualiseringer, skrift, tale, lyd og narrative forløb). I det multimodale perspektiv 
forhandles betydningsdannelse i synergi mellem tegnsystemer og den diskurs, 
der herigennem produceres. Denne forståelse af multimodalitet er introduceret 
af socialsemiotikerne Kress og van Leeuwen (2001) og betoner tegnperspektivet 
i multimodalitet. 

Den stadige tilkomst af forskellige digitale artefakter og deres ’aff ordances’ 
peger, ud over ’tegn’modaliteter, på, at et sansemodalt perspektiv vil få stigende 
betydning for at begribe komplekset af digitale teknologier og betydningsdan-
nelse, fordi krop, artefakt og omgivelse spiller sammen med uddannelsessyste-
mets kommunikative praksisser. 

’Sanse’modaliteter og neurovidenskab

’Sanse’modaliteter dækker over, hvordan grundfunktioner som syn, hørelse, takti-
litet, smag, lugt, bevægelse og rytme er integrerede faktorer i betydningsdannelse. 
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Disse grundfunktioner baserer sig dels på, hvad der er fysiologisk muligt, og dels 
på de kulturelle betingelser, de udvikler sig under. Sansemodaliteterne indgår i 
erfaringsdannelser, der sker i et kompleks af hverdagsliv, samfundsinstitutioner, 
globale og lokale udvekslingsformer (Buhl & Flensborg, 2011). Visuel kultur-
teoretiker Barbara Staff ord (2008) peger på, at nye teknologier dels udfordrer 
traditionelle neurovidenskabelige beskrivelser af perception, kognition og krop, 
og dels udfordrer forsøg på at lave klare skel mellem biologi og kultur. De nye 
nano- og genteknologier går ind i biologiens eget system. Gener tilføres ikke alene 
nye egenskaber, men også en styring af kriterier for, hvordan disse egenskaber 
anvendes. Det vil sige, at nye teknologier, der bruges inden for neurovidenskab, 
understøtt er et uddannelsesperspektiv, der ikke alene peger på aktiviteter til 
stimulering af sansemodaliteter, men også på udvikling af en kompetence i at 
identifi cere og tage stilling til kriterier for det, der erfares perceptuelt og kogni-
tivt. For Staff ord betyder det, at man måske hellere skulle tale om at forstå hele 
situationen omkring ’det at se’ og ’måder at se’ som en uafslutt elig proces. Dett e 
synspunkt understøtt es af, at den teknologiske udvikling af digitale lagringsme-
dier (i modsætning til cinematografi  og andre analoge medier) muliggør, at man 
kan redigere i det uendelige. Et digitalt billede kan i modsætning til en analog 
fi lm, der kun kan klippes en gang, forandres i det uendelige. Her er Staff ord inde 
på nogle af de tanker, som man med Luhmanns Massemediernes realitet (2002b) 
kunne sige eksponerer opfatt elsesmåder, der er præget af en overskridelse, ligesom 
det peger mod en udvidelse af lineære tidsforståelser og materielle rumforståelser 
(Buhl & Flenborg, 2011). 

I et didaktisk-teoretisk perspektiv peger digitale artefakter og sociale net-
værkstjenester på øgede tvær- og transdisciplinære muligheder for at bruge og 
producere forskelligartede vidensformer. Faciliteringen af at kunne producere og 
dele viden sker i formater, der rækker ud over det, der almindeligvis forbindes 
med uddannelse, og det er nærliggende at se teknologi som drivkraft for foran-
dringer i uddannelsessystemet. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan denne indgår i 
et tæt netværk med andre drivkræfter som økonomiske faktorer, orientering mod 
globale forandringstendenser, uddannelseskulturer samt forandringer inden for 
forskellige vidensdiscipliner. 

Kulturperspektivet 

Kulturperspektivet peger på, at globale billeder og visualiseringer danner et fælles vi-
suelt repertoire med forskellige grader af lokale betydningsdannelser, dels inden for 
videnskaberne i form af vedtagne konventioner for afb ildnings- og visualiserings-
former og dels inden for kunst, massemedier og i form af hverdagsliv som sådan. 
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Visuel kultur som praksis

Når hverdagslivsperspektivet anlægges på visuel kultur, er det en praksis, der 
omhandler de måder, vi orienterer os på, præsenterer os på, interagerer på, og 
som foregår mere eller mindre be vidst. Det kan være som selvpræsentation i 
måder at klæde sig på, i anvendelsen ritualer og ge stikker (Wulf et al., 2010), el-
ler det kan være i brugen af æstetiske måder til betydningsproduktion i form af 
bil leder og tegn, der enten fremstilles eller udvælges. Massemedierne eksponerer 
i udpræget grad dett e med en uendelig række af livsstilsprogrammer om bolig, 
have, tøj, kropsvægt, spisevaner og økonomi. Denne praksis er hele tiden i spil i 
måder, som den enkelte artikulerer sig selv og hen vender sig til andre på (Buhl, 
2005a; Buhl, 2008b; Buhl, 2009b). Den enkelte forholder sig konstant til sin omver-
den ved at lave forskellige markeringer, hvor noget har mening og noget andet 
ikke. Men den visuelle kulturpraksis viser sig også i institutioner, hvor der ikke 
alene bliver sat fokus på fysiske (f.eks. skolegårde), men også virtuelle læringsrum 
(f.eks. hvilke metaforer, der anvendes i produktionen af lærings midler).

Visuel kultur og uddannelse

Når visuel kultur forbindes med uddannelse, indikerer det en transdisciplinær 
aktivitet, der på en gang producerer, undersøger og refl ekterer på en måde, der 
overskrider eksisterende og kendte kategorier (Buhl, 2005a; Buhl, 2009b; Buhl, 
2010). Her drejer det sig om identifi cering af selvfølgeligheder og modsigelser i 
visuelle fænomener, som bidrager til at forstå billeder, visualisering og kontek-
sters betingelser samt de regler, der styrer deres tilblivelse. 

Kulturperspektivet på billeder og visualiseringer omfatt er dels det hverdags-
lige, hvor orientering i betydningssystemer er en uafb rudt praksis i alle sociale 
praksisser, og dels det uddannelsesfaglige, hvor brug af betydningssystemer er 
drevet af et læringsmål og undervisningsindhold inden for alle vidensdiscipliner 
og professioner. I et kompetenceperspektiv har visuel kultur som metodologi po-
tentialer i forhold til at klarlægge, hvordan erfaringer dannes, hvordan forståelse 
etableres, og hvilke betingelser der spiller ind på de visuelle formdannelser, der 
vælges og tilskrives betydninger.

Faglighedsperspektivet

Faglighedsperspektivet peger i konsekvens af teknologi- og kulturperspektivet på 
øgede tvær- og transdisciplinære muligheder for at bruge og producere forskel-
ligartede billed- og visualiseringsformer inden for forskellige vidensområder i 
uddannelsessystemet.
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Fagdiscipliner og billed- og visualiseringsformer

Fagdiscipliner har over tid udviklet forskellige kategorier, som tilbyder bestemte 
tilgange til verden. Det at tænke og arbejde i modeller i naturfag, det at producere og 
forstå udsagn i sprogfag og talfag, det at dokumentere og samle data i sociale fag, det at 
støtt e produktdesign i værkstedsfag og det at udforske og udfordre verdensopfatt elser i 
kunstfag er på én gang tilknytt et bestemte discipliner med bestemte traditioner 
og overskridende kompetenceområder, der samarbejder i løsningen af konkrete 
problemer. Fag-, tværfags-, og uddannelseskulturer er væsentlige faktorer i for-
ståelsen af den didaktiske tænknings betingelser.

Billeder og visualiseringer har eksisteret i forskellige former gennem uddan-
nelseshistorien, jf. ovenfor. Forskellen mellem før og nu er, at mængden af og 
variationerne i forskellige visuelle informationskilder og udvekslingsformer er 
stadig stigende, og digitale teknologier bidrager med stadig fl ere variationer at 
fremstille dem i, samt platforme at vise dem på og udveksle dem gennem. 

Der opstår læringskulturer, der placerer visuelle afk odnings- og betydningsdan-
nelseskompetencer centralt inden for forskellige fagdiscipliner. Disse kompetencer 
repræsenterer et vidensområde og en praksisform, der kan refl ekteres tvær- og 
transdisciplinært i billeder og visualiseringens fagdidaktik. Underviserkompetencen 
i revitaliseret form er ikke et spørgsmål om at tilvejebringe billeder og visuali-
seringer, men om at kunne vælge ud fra defi nerede kriterier, der baserer sig på 
færdigheder og viden. 

Visuelle afk odningskompetencer

Afk odningskompetencer omfatt er at kunne afk ode og forstå visuelle informationer 
og de kontekster, de indgår i. Endvidere omfatt er det at kunne tage stilling til 
visuelle informationer som visuelle valg, til hvilke kriterier de vælges ud fra og 
dermed også til muligheden for at vælge og forstå visuel information anderledes 
(Buhl & Flensborg, 2011). Her spiller nye former for teknologibårne afb ildninger 
en rolle, idet det kræver uddannelse at kunne foretage visuelle omskrivninger af 
modeller samt afl æse rumlige (spejlinger, modelleringer og positioneringer) og 
tidslige (forskydninger i tid, parallelle verdner og hastigheder) fænomener inden 
for forskellige vidensdiscipliner. 

Afk odningskompetence forholder sig både til synets fysiologiske forudsætnin-
ger og synsmåders kulturelle forudsætninger og kan derfor ikke ses uafh ængigt af 
kontekst. Konteksten skaber relationer, hvor visuelle former udfolder sig på tværs 
af traditionelle grænser mellem kulturer, fagdiscipliner og kunstneriske former. 
Iagtt agelse og refl eksioner over relationer mellem producent og betragter udvikles 
gennem selve betragtningen og gennem den medproduktion af betydninger, der 
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her fi nder sted. Afk odning af forskellige former for mønstre i fagkulturer og kunst 
fordrer præcis tegnbrug samt udvikling af strategier til at håndtere de kulturfor-
skelle, der er i dannelsen af medbetydninger. 

Den amerikanske billedteoretiker James Elkins kategoriserer visuel informa-
tion i henholdsvis billeder, tegn og notation3 og argumenterer for, at de inden 
for alle former for videnskab bliver anvendt og tolket på vidt forskellige måder 
(1999). Tolkningen af dem har at gøre med traditioner inden for det enkelte 
fagområde, men der er ofte eksempler på, at den betragtning, man har lært sig 
inden for et felt, føres over i et andet. Dett e beskriver Elkins med sit eksempel, 
hvor der anvendes landskabsmetaforer og landskabers ikoniske træk i billeder af 
genkombinationer (Elkins, 1999: 39). 

Naturvidenskabelige billeder som meteorologiske kort, geologiske snit gen-
nem bjergmassiver, grafer af ’oversatt e’ satellitsignaler, sonar-tydninger eller 
stamcellers bevægelser er alle billedkonstruktioner af ikke-visuelle forhold. Det 
er forhold, der enten ikke kan ses med det blott e øje, og derfor bliver transfor-
meret af mikroskoper og printere, eller fænomener, der eksisterer i andre former 
end den visuelle og derfor også transformeres til helt andre opfatt elsesformer 
med risiko for at miste nuancer eller få tilført ekstra betydninger. Videnskabelig 
visualisering afh ænger af simplifi cering, skematisering og abstraktion af mang-
foldige og kaotiske naturfænomener. Billeder i videnskaben kan fungere på fl ere 
måder. De kan illustrere eller frembringe teorier, eller de kan være en del af en 
skrevet diskurs og modifi cere noget, det kan være vanskeligt at bruge ord om. 
Teorier bliver påvirket af de billeder, der konstrueres for at belyse dem, og deres 
videreudvikling kan blive påvirket af de selv samme billeder (Pauwels, 2006). 

Visuelle betydningsdannelseskompetencer

Betydningsdannelseskompetence omfatt er det at kunne udvælge visuelle informatio-
ner med henblik på at danne betydninger, at opstille kriterier for valg af visuelle 
betydningsdannelser og derved anerkende muligheden for at vælge anderledes, 
og at forstå og anvende mulighederne for visuelle betydningsdannelser i samspil 
med skiftende kontekster. At kunne danne betydninger er aktivt og intenderet 
at forholde sig til alle visuelle fænomener, såvel digitale bearbejdninger som 
visuelle re- og præsentationer af forskellige omskrivninger af tekniske og fysiske 
fænomener, biologiske og geografi ske kortlægninger, sociale og kulturelle regi-
streringer samt dokumentationer. Det afgørende for at kompetencen relaterer 
sig til visuel kulturpædagogik, er, at produktionen kan refl ekteres i et undervis-
nings- og læringsperspektiv, samt at det klarlægges, hvordan erfaringer dannes, 
hvordan forståelse etableres, og hvilke betingelser, der spiller ind på de visuelle 
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formdannelser, der vælges og tilskrives betydninger (jf. afsnit om Visuel kultur 
og uddannelse ovf.). 

I et uddannelsesfagligt perspektiv omfatt er dett e færdigheder, viden og 
kompetencer på et metodisk niveau, dvs. et kontinuum af en række formsprog, 
et repertoire af teknikker, anvendelse af forskellige slags (immaterielle) materialer 
samt færdigheder og formåen til at formulere sig visuelt. Derudover omfatt er det 
et strategisk niveau, dvs. et kontinuum af visuelle repertoirer, produktionsme-
dier, produktionsstrategier, valg af betydningsmuligheder, positioneringer samt 
kriterier for udvælgelse af disse (Buhl & Flensborg, 2011).

Visuel kulturkompetence som en tværgående faglighed er kendetegnet ved at 
forholde sig til både synet (dvs. det fysiologiske og perceptuelle beredskab), som 
naturvidenskaben og psykologien, udforsker og synsmåder (dvs. de sociokul-
turelle betingelser), som samfundsvidenskaberne og humaniora i bred forstand 
udforsker. I den forstand opererer visuel kultur i grænseområderne af syn og 
synsmåder og er overskridende i forhold til institutionaliserede fagdiscipliner og 
ikke-institutionaliserede sammenhænge. (Buhl & Flensborg, 2011).

Det tværgående fagperspektiv
Når det inden for de seneste år er blevet aktuelt at diskutere visuel kulturpæda-
gogik som en ny faglighed, skyldes det, at begreber om billeder og visualiseringer 
hele tiden forandrer sig, og fordi begreber om pædagogik hele tiden forandrer sig. 
Det er således ikke udtryk for mangel på faglighed, når visuel kultur som uddan-
nelsesfag introduceres, men et udtryk for, at fag og faglighed til stadighed foran-
drer sig; det ’emergerer’ inden for uddannelsessystemets kommunikative praksis. 
Når der f.eks. undervises i billeder og visualiseringer, er kommunikationen styret 
af et sæt regler, der foreskriver, hvordan indhold og form opfylder de specifi kke 
kriterier, der adresseres. Det gælder, uanset om det er på radiografuddannelsen, 
på lægemedicinuddannelsen eller inden for billedkunstuddannelsen. Der tales 
ud fra den forforståelse, som fi ndes i de respektive uddannelsers bekendtgørel-
sestekster, med henblik på, at kommunikationen skal muliggøre læring. Denne 
form for kommunikation - både som tale og billedpraksis - foregår hele tiden og 
udgør fagligheden i et fag. Men da kommunikationer aldrig falder ens ud, betyder 
det også, at fagligheden til stadighed undergår små forandringer – det som, med 
Luhmann, – kan betegnes som evolution. Kommunikationen muliggør hele tiden 
nye nuanceringer og forståelser af undervisningsindhold. På den måde bliver nye 
begreber og nye praksisser aktualiseret, og på den måde bliver nye karakteristika 
ved fagligheder til. 
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Noter
1 Paradoks defi neres af Luhmann som det usandsynliges sandsynlighed (Luhmann 1993: 222).

2 Niklas Luhmann har en særlig forståelse af kommunikation, idet kommunikation skal forstås 
som en udvælgelse i mulig information. Luhmanns teori om samfundet tager udgangspunkt i, 
at der fi ndes sociale systemer, der består af kommunikation, og at det er disse systemer, der gør 
samfundet muligt. Uddannelsessystemet er et af disse systemer.

3 En notation er f.eks. noder i musik eller en matematisk formel.

English summary

Images and visualisations in a cross-disciplinary educational perspective

Images and visualisations in education is an emerging fi eld of didactic studies 
brought about by an increasing interest in the concept of visual culture and by an 
increasing use of information and communication technology (ICT). 

This article is based on the assumptions that images and visualisations form 
the basis of a cross-disciplinary subject area of didactics that involves many 
theoretical disciplines such as the social, natural and the technical sciences, and 
that the visually stimulated knowledge building is culturally biased. The point 
of departure is the evolutional phase of the subject of visual arts education to-
wards a broader fi eld of visual education. The theoretical approach is based on 
the assumption that subjects as well as didactics evolve from a dynamic course 
of communicative events which form a particular fi eld of education. The fi eld of 
visual arts education is based on three premises: 1) the diff erentiation and evolu-
tion of the teaching subject of visual arts education, 2) identifi ed changes within 
the art system towards visual culture, 3) identifi ed changes of teaching and learn-
ing spaces generated from ICT. These are further discussed from contemporary 
cultural, technological and subject-oriented perspectives. Finally, the article 
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suggests visual decoding and visual meaning-making as two cross-disciplinary 
competences. 
 
Keywords: images; visualisations; didactics; it; visual culture pedagogy.
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