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AF AASE H. BITSCH EBBENSGAARD  

OG NIKOLAJ FRYDENSBJERG ELF 

Billeder, billeder, billeder! Moderne kultur-

teoretikere taler om, at der er sket en visuel ven-

ding i vores kultur, og at vi nu lever i en billeddo-

mineret visuel kultur. Set i et uddannelsesper-

spektiv udgør det en interessant udfordring – på 

mange niveauer.  

Udfordringen skyldes ikke mindst fremkom-

sten af nye digitale kommunikationsteknologier. 

Med de nye teknologier er det blevet langt lettere 

at bidrage kreativt til den visuelle kultur, også i 

undervisningssammenhænge  (Jewitt, 2008). 

Samtidig gør nye kommunikationsteknologier 

den visuelle kultur og dens mange tekstformer 

mere kompleks at forstå. En del af kompleksite-

ten handler om, at man måske slet ikke kan tale 

om det visuelle som et isoleret fænomen. Det 

visuelle skal nok snarere ses i sammenhæng med 

andre repræsentationsformer, ikke mindst ord i 

skrift og tale. Det at forstå og udtrykke sig visuelt 

må med andre ord forstås som del af et større 

spektrum af multimodale måder at skabe mening 

på, som altså består af et samspil af repræsentati-

ons- og kommunikationsformer. 

Det rejser en del nye spørgsmål til undervis-

ningens indhold, form og begrundelse. Hvordan 

skal skolen adressere denne udfordring i et dan-

nelses- og kompetenceperspektiv? Hvordan gøres 

det i praksis? 

Fra visuel kultur til Visuel hf 

Den nye gymnasiale ungdomsuddannelse Visuel 

hf giver nogle interessante bud på disse spørgs-

mål. Uddannelsen er et produkt af et utraditionelt 

samarbejde mellem Viborg Gymnasium og HF 

og The Animation Workshop (se faktaboks).  

Visuel hf forsøger at integrere det visuelle i 

undervisningen, med blik for at det visuelle må 

ses i relation til det multimodale. Derudover er 

der særlig vægt på arbejdet med det æstetiske, 

altså formsiden af det multimodale. I et forsk-

nings- og udviklingsperspektiv er Visuel hf-

uddannelsen et oplagt laboratorium til at undersø-

ge visuel kulturs integration i uddannelsessyste-

met. Hvilke muligheder er der, hvilke barrierer? 

Hvilke fordele, hvilke ulemper? På baggrund af 

de første to års studier, som både har haft et etno-

grafisk og et interventionsorienteret perspektiv, 

vil vi her præsentere nogle centrale fund. De 

handler om fagdidaktik, læring og uddannelses-

politik. 

Studierne har generelt vist, at det kræver stor 

arbejdsindsats fra kursisters, læreres og lederes 

side at integrere det visuelle i undervisningen – 

og mere generelt at få denne nye uddannelse til at 

fungere. Man støder let ind i barrierer, der hand-

ler om praktiske organisationsforhold – fx tid – 

og forskellige skole- og fagkulturer. Barriererne 

gør det svært for lærerne i praksis at afprøve og 

reflektere over fordele og ulemper ved at integre-

re det visuelle i den faglige undervisning. Derfor 

må man også sige, at lærerne indtil videre kun 

har foretaget de første indledende skridt i forhold 

til at tænke over fagdidaktiske konsekvenser af at 

integrere det visuelle i fag. 

skærm. Jeg var ved at tude” (hhx-

elev). I denne situation er det svært 

at få fagsamspillet til at fungere. 

(Se figur 3). 

Glæde og stress 

Når alt andet er glemt, vil frihe-

dens relation til det interdiscipli-

nære arbejde aflejre en følelse af 

glæde og en evne til at finde nye 

veje i en søgen efter viden om nye 

temaer, mens nødvendighedens 

relation vil aflejre en følelse af 

stress og en fastholdelse af kendte 

veje i vidensarbejdet. Den interdi-

sciplinære kompetenceudvikling 

bliver forskellig alt efter elevernes 

generelle forhold til livet. 

 

 

At tegne en tanke –  
på Visuel hf i Viborg 
På den ny ungdomsuddannelse Visuel hf genopdages det visuelle som tænke- 

og læringsform i fagene, men det kræver en omtænkning af fagenes didaktik og 

af synet på læring. Uddannelsen har tiltrukket en særlig gruppe af unge og rum-

mer interessante uddannelsespolitiske perspektiver. 

FAKTA 

Denne artikel bygger på Zeuner, L. 

(2010) ”Interdisciplinære kompetencer” i 

Zeuner, L., Beck, S., Paulsen, M. og Kru-

se Sørensen, E.: Ret og gyldighed i gym-

nasiet. Fjerde delrapport fra forsknings-

projektet Nye lærerroller efter 2005-

reformen. Odense: Gymnasiepædagogik 

nr. 76. 

 

Der er anvendt semistrukturerede inter-

view med elever fra stx, htx, hhx og hf. 

 

Distinktionen mellem frihed og nødven-

dighed refererer til den distinktion, som 

Bourdieu anvender i sin kulturanalyse, se 

Bourdieu, P. (1979/84) Distinction. Lon-

don: Routhledge and Kegan Paul.  
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Et fagdidaktisk blik på det visuelle 

Der er ingen tvivl om, at Visuel hf har sat sig spor 

i form af nye refleksioner hos lærerne om fags 

visuelle didaktik. Lærerne har konkret eksperi-

menteret med nye undervisningsformer, og de har 

haft lejlighed til at reflektere internt og i dialog 

med os forskere om, hvad det nye egentlig kunne 

være. 

I et fagdidaktisk perspektiv har vi som forsker-

hold især fokuseret på undervisningen i naturfags-

gruppen (NF), i danskfaget og på The Animation 

Workshop, hvor kursisterne deltager i et fag, man 

kalder Visuelt grundforløb. 

Lærernes eksperimenter skal ses i lyset af, at 

der i disse tre faglige sammenhænge allerede eksi-

sterer det, man kan kalde en visuel fagkultur. Den-

ne visuelle fagkultur rummer nogle normer og 

mønstre for, hvordan man typisk praktiserer det 

visuelle som en del af den faglige praksis 

(Ivarsson et al., 2009). 

For at vi kan forstå, hvad den visuelle fagkultur 

går ud på i de forskellige faglige sammenhænge, 

skelner vi mellem en receptiv-analytisk og en pro-

duktiv-kreativ tilgang til det visuelle i fagene (se 

figur 1). 

Man kan med modellen spørge til, hvad der 

dominerer mest i fagene? Hvordan placerer de sig 

på et kontinuum mellem det analytisk-receptive og 

det produktivt-kreative? 

I Naturfagsgruppens undervisning har man i 

udgangspunktet valgt en dominerende receptiv-

analytisk tilgang til det visuelle. Eksempelvis har 

man studeret illustrationer eller animationer om 

geografiske forhold på hjemmesider. I danskfaget 

har man også en overvejende analytisk tilgang til 

det visuelle. Et typisk eksempel er reklame- eller 

filmanalyse. For begge fag er den dominerende vi-

suelle fagkultur altså receptivt at tilegne sig faglige 

begreber og stof gennem visuelle analysemetoder. 

På Visuelt grundforløb på The Animation Work-

shop har man en overvejende produktiv-kreativ og 

deltagende tilgang til det visuelle, hvorimod det 

analytiske og stoforienterede er klart nedtonet. Vi 

observerede et eksempel på et undervisningsforløb 

med overskriften ”Plant et træ”, hvor læreren med 

ord og tegning på en flipover hurtigt satte kursi-

sterne i gang med en proces, der skulle føre til et 

visuelt – eller audiovisuelt – produkt, som de kun-

ne deltage i en landsdækkende konkurrence med. 

Nogle kursister valgte at tegne, andre at lave ani-

mation. 

Det er et fund i sig selv at konstatere, hvor for-

skellige de visuelle fagkulturer har været i de for-

skellige fag, både på tværs af de to institutioner og 

mellem fagene på hf. Det, at lærerne har opdaget 

og talt om denne forskel hos hinanden, har været 

en didaktisk øjenåbner. Det har skabt en nysgerrig-

hed og rejst et ønske om at finde ud af, hvordan 

andre fag beskæftiger sig med det visuelle, hvilke 

begrundelser, der er for det, og om man eventuelt 

kunne skubbe lidt til balancen mellem analytiske 

eller produktive praktikker i fag og faglige forløb. 

Det skal vi se et par eksempler på. 

Visualisering i dansk 

I dansk begyndte dansklæreren at eksperimentere 

med at anlægge en mere produktiv tilgang til det 

visuelle i sin litterære undervisning. Hun bad bl.a. 

kursisterne om at visualisere novellen 

”Polterabend” af Jan Sonnergaard. To af resulta-

terne, af henholdsvis en drenge- og pigegruppe, 

kan man studere i figur 2 og 3. Tegningerne er 

meget forskellige. Drengenes ligner et forsøg på at 

skabe en visuel metafor for novellens hovedperson 

fortættet i tid og sted, mens pigernes ser ud til at 

forsøge at skitsere forskydningerne i det narrative 

flow som et storyboard.  

Denne forskel kunne man gøre til genstand for 

refleksion i klassen, kommenterede læreren i et 

senere interview. Det ville være en undervisning, 

der lagde vægt på hvad der sker af betydningsskift 

fra den ene repræsentationsform (litteratur) til den 

anden (tegning). Det kunne i det hele taget bidrage 

til en refleksion over forskellige modaliteters ud-

trykspotentiale og funktionsmåde, som fx kunne 

perspektiveres til Freud, der netop taler om fortæt-

ning og forskydning. 

I situationen valgte læreren imidlertid helt be-

vidst ikke at bruge tegneopgaven som en del af 

den faglige undervisning, men som et pædagogisk 

motivationsvirkemiddel. Læreren  begrundede det 

med, at hun ikke opfattede kursisternes visualise-

ringer som en central del af danskfagets visuelle 

fagkultur. Men i senere forløb – bl.a. inspireret af 

møder med underviseren på Tegneskolen og sam-
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Figur 2. Tegning fra drengegruppe 

 

Figur 1. En model for visuelle praksisser i fag 

Figur 3. Tegning fra pigegruppe 
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taler med kursisterne – valgte læreren at fokuse-

re på kursisternes visualiseringer som en del af 

tolkningsprocessen. 

Omtænkning af fagdidaktikken 

I et danskdidaktisk perspektiv peger denne ud-

vikling på, at det er muligt at udfordre og om-

tænke den visuelle fagkultur i dansk, med inte-

ressante perspektiver for fagdidaktik mere gene-

relt. Det at lade kursisterne arbejde visuelt-

produktivt vil være noget nyt i 

faget, mente læreren. Det ville 

udfordre dansklæreres opfattelse 

af, hvilke kommunikative kom-

petencer faget skal bidrage til en 

udvikling af – og hvordan. 

Vi vil hævde, at det også vil 

udfordre kursisters/elevers op-

fattelse af danskfagets praksis. 

Noget af det, der overraskede os 

i vores undersøgelser, var, at kursister, der gene-

relt gav udtryk for stor interesse for tegning, 

ikke var særligt tilbøjelige til at overføre deres 

visuelle interesser til hf-faglige sammenhænge, 

såsom et fag som dansk. Der var ingen simpel 

transfer. Tværtimod havde kursisterne en stærk 

forventning om, hvad de skulle gøre og navnlig 

ikke gøre, hvad angår det visuelle i fag som 

dansk og naturfag på hf. Selve deres forventning 

til fagenes visuelle fagkultur havde indvirkning 

på deres visuelle gøren og refleksioner i fag. I et 

forandringsperspektiv vil der altså også være 

behov for didaktiske begrundelser over for kur-

sister/elever, hvis man vil anlægge et nyt og 

mere visuelt orienteret blik på faget. 

Ny måde at lære på 

Vi fandt, at når det drejer sig om at ’lære at 

lære’, så blev eleverne på uddannelsen trænet i 

at forstå, at der er en nær forbindelse mellem det 

at arbejde kreativt og kunstnerisk og så at arbej-

de med ’at lære at lære’ mere tekstbaseret og 

kognitivt, som man ofte praktiserer det i de 

gymnasiale fag. 

Et eksempel på dette kan være opmærksom-

hedstræning. En dreng fortalte, hvordan han 

oplever, at fx croquistegning forudsætter op-

øvelsen af evnen til at iagttage særdeles op-

mærksomt. Det hurtigt at ’fange’ en bestemt 

position, bevægelse eller form via et par sekun-

ders intensiv iagttagelse og så med få streger at 

skitsere det sete kræver stor øvelse og træning 

af synssansen. Man bliver kun i stand til at teg-

ne croquis gennem intensiv og stædig opmærk-

somhedstræning. 

At skabe nyt eller transformere er tæt forbun-

det med en erkendelse af, at der et ’et forhold’ 

mellem én selv og den omverden, som både 

ligger uden om én, og som man på anden vis er 

en del af og dermed indfoldet i. Man drives af 

lyst til at omforme noget i sin omverden, og det 

sker ikke mindst, fordi man ønsker at formidle 

eller fortælle andre om den mening, som dette 

omverdensforhold kan indeholde. En anden 

æstetisk form kan måske gøre opmærksom på 

det hidtil oversete meningsindhold. 

I et indledende Saltprojekt på skolen var 

målet, at den viden, som kursisterne havde om 

salt fra gymnasiets undervisning, skulle trans-

formeres til en ny visuel form, som 

altså skulle ses som en anden kom-

munikationsform om faglighed 

med udspring i det kunstnerisk- 

æstetiske.  

Det er en kendt sag, at opfindsom-

hed, ideer og refleksion osv. i de 

traditionelle gymnasiale fag er de 

overfaglige kompetencer, der på 

afgørende vis fremmer faglig dyg-

tighed og ikke mindst evnen til 

kvalificeret at arbejde med større opgaver, pro-

jekter o.lign.  Der er tale om ægte studiekompe-

tencer i form af metakognition. 

Det, vi kunne se på Visuel hf-uddannelsen, 

var, at når kursisterne gennem arbejdet med at 

tegne, forme, visualisere eller animere fik opar-

bejdet en reflekteret erkendelse af, hvordan 

deres læringsvilje og læringslyst rent konkret 

opstod og blev udfoldet gennem opmærksom-

hedstræning, tanker om transformation og kom-

munikation, så magtede nogle af kursisterne at 

udnytte disse erkendelser i de mere tekstbasere-

de og kognitive gymnasiefag. 

Kombination som styrke 

Det sidste fund, der skal omtales, drejer sig om 

Visuel hf som model for, hvordan en gymnasial 

uddannelse kan skræddersys til en overset ung-

domsgruppe. 

Vi talte med kursisterne om deres oplevelser 

af uddannelsen det første år. Det, vi hørte og 

fandt, var, at Visuel hf åbenbart er en uddannel-

se for nogle unge, der ikke tidligere har følt, at 

de passede ind i skolens verden, og som måske 

ikke ville have valgt en gymnasial uddannelse, 

hvis ikke lige netop Visuel hf havde været der. 

En dreng udtaler om sine tidligere skoleoplevel-

ser: 

Jeg har altid befundet mig utilpas i skolen. 

Det er ikke der, jeg skulle være. Jeg var ikke 

dårlig, men det var øøøvu ... Jeg syntes at jeg 

spildte min tid… Man sidder nede i skolen og 

venter på, at dagen går, og at klokken bliver tre. 

Det er lidt trist. 

Noget tyder på, at uddannelsens styrke er, at 

det er en kombinationsuddannelse. Den indehol-

der ’praksislæring’ og anvendelsesorientering af 

kompetencer lige netop inden for det område, 

som kursisterne på forhånd havde evner og/eller 

interesse for, samtidig med at uddannelsen er 
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adgangskort til videregående studier. 

Kursisterne fortalte, at de fik styrket selvtillid, 

fordi ikke alt i begyndelsen var ukendt fagligt land 

for dem. Der var faktisk allerede i begyndelsen af 

hf-forløbet noget, de magtede, og som de derfor 

ønskede at blive endnu bedre til – nemlig det krea-

tive og visuelle.  

Kursisterne var samtidig ’stolte’ af at være 

kursist på Visuel hf. Man meldte sig ikke til denne 

hf-uddannelse af nød, men af lyst, og fordi det 

netop var en uddannelse, som passede til de evner, 

man havde.    

Interesseskabende for eleverne 

Ved det første skoleårs afslutning fortalte lærerne 

på Viborg Gymnasium og Hf om gode eksamens-

resultater for klassen – også inden for fag, som 

kursisterne måske ikke i udgangssituationen havde 

været så interesserede i. En medvirkende faktor til 

kursisternes gode faglige udbytte synes at være, at 

man på uddannelsen er opmærksom på det socia-

les betydning. Mange af kursisterne bor sammen 

på et nærliggende kollegium. Der etableres helt 

naturligt et lærings- og praksisfællesskab som 

understøtter kursisternes identitetsarbejde både 

socialt og fagligt. Omvendt kan der være den risi-

ko, at denne kursistgruppe lukker sig om sig selv i 

forhold til andre kursister/elever på gymnasiesko-

len. De kan komme til at føle sig så eksklusive, at 

de bliver (selv-)ekskluderende i forhold til skolens 

andre elever.  

De rum, rammer og sociale relationer, som 

kursisterne fungerede i, synes at give ideer til, 

hvad der fremmer aktivitet og læringsglæde for 

unge, der måske har brudte skoleforløb eller andre 

negative uddannelseserfaringer med sig. Fx: 

 Ind i mellem at undgå skema- og fagop-

delt undervisning. Der er sammenhængen-

de dagsprogrammer på The Animation 

Workshop. Man arbejder, til man er fær-

dig. 

 At undervisningen indeholder fysisk akti-

vitet. Når man arbejder med noget kon-

kret, så står man og sidder på forskellige 

måder. Man bevæger krop og hænder, når 

man går ud for at opdage, filme og under-

søge i omgivelserne. 

 At være sammen med ældre studerende, 

som har samme interesse og måske også 

samme karrieredrømme som én selv. Fx 

går kursisterne på The Animation Work-

shop sammen med bachelorstuderende 

inden for animation. 

 At gøre det anvendelsesorienterede, som 

måske er et svært begreb at håndtere i en 

almindelig hf, til noget meningsfuldt og 

synligt, fx gennem kursisternes produktio-

ner i portfolio eller gennem fremvisninger 

i mere eller mindre offentlige sammen-

hænge. 

 

Set i et uddannelsespolitisk perspektiv peger 

uddannelsesmodellen på Visuel hf på, at der her er 

ideer, der måske i omformet udgave kan inspirere 

andre uddannelser, hvis målet om at få flere til at 

gennemføre gymnasiale uddannelser stadig er 

vigtigt. 

VISUEL HF — KORT FORTALT 

 

Visuel hf er en treårig hf, hvor det tredje årsværk består i uddannelse i tegning, design, 

animation og anden skabende kunstnerisk virksomhed. Viborg Gymnasium og Hf og The 

Animation Workshop i Viborg har samarbejdet om at udforme og tilrettelægge uddannel-

sen. Kursisterne går skiftevis på gymnasiet og på Tegneskolen, der ligger på The Anima-

tion Workshop, i de tre år. Det første hold kursister begyndte ved skoleårets start i 2009, 

og de vil få deres hf-eksamen i juni 2012. Man kan læse mere om uddannelsen på 

www.visuelhf.dk. 

 

Visuel hf har tilknyttet følgeforskning finansieret af Region Midt. Den er hjemmehørende 

på IFPR på Syddansk Universitet og varetages af Ebbensgaard og Elf assisteret af to 

forskningsassistenter. Den første rapport – At tegne en tanke – er udkommet i foråret 

2011 i skriftserien Gymnasiepædagogik (nr. 81), og slutrapporten følger i efteråret 2012. 

 

 

http://www.visuelhf.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ifpr/Formidling/Tidsskrifter/Gymnasiepeadagogik/Udgaver.aspx

