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1. Indledning, begrundelse samt problemformulering 

 
I bekendtgørelsen af 30. november 2006, § 1. stk. 2 står der at ”folkeskolens skal udvikle 

arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” 

(Formålsparagraffen 2006) 

Folkeskolen skal altså udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer, så eleverne udvikler erkendelse. 

Men hvad vil det egentlig sige? Hvad er erkendelse i grunden for en størrelse, og hvordan kan 

begrebet forstås og anvendes i sammenhæng med faget billedkunst i en nutidig kontekst? 

Da jeg valgte at behandle begrebet erkendelse, dukkede en tankerække op, fra spørgsmål om 

sammenhænge mellem erkendelse og kommunikation, til at ende min tankerække om spørgsmål 

vedrørende ”det gode liv”. 

En søgning af begrebet erkendelse viser at det kan forstås i forskellige sammenhænge, såsom ”En 

forståelse og (modvillig) accept – især af forhold hvor man har været i tvivl om, uenig i el. lign.” 

eller ” viden eller indsigt opnået gennem tænkning, undersøgelse eller erfaring.”. Erkendelse kan 

ligeledes forstås som ” evne til at nå en dybere indsigt i virkeligheden; det at nå en sådan dyb 

indsigt.” (ordnet.dk). Wikipedia beskriver begrebet som ”abstrakt”, der kan finde sin anvendelse 

indenfor psykologien, som den måde” hvormed en organisme indsamler, behandler og bruger 

information.”(Wikipedia.org), hvorimod en filosofisk anvendelse af begrebet mere er forbundet 

med opfattelsen af epistemologi og ontologi, altså erkendelsesteori og ”læren om det værende” – 

det der eksisterer. 

Et pædagogisk filosofisk ståsted vil tilslutte sig, at erkendelse er tæt forbundet med viden, eller 

nærmere at vidensbegrebet er centralt for erkendelsesteorien, idet et grundlæggende spørgsmål her 

er, hvad viden er, hvordan den tilegnes, og hvilke kriterier der er for, at noget kan kaldes viden. 

(Etemadi m.fl 2009) altså ses vidensbegrebet også som centralt for bl.a. læringsteorien, idet læring 

handler om tilegnelse af viden og om konstruktion af viden. Idet læring netop handler om mere end 

blot tilegnelse, sættes det også i forbindelse med begreberne kreativitet og innovation, og kæder 

dannelsesdimensionen sammen som en indholdsmæssig bestemmelse af forholdet mellem læring og 

erkendelse (ibid.) – altså kan man sige at erkendelse i denne sammenhæng betragtes ud fra et 

konstruktivistisk læringssyn hvor dannelsen så og sige skaber sammenhæng mellem det lærende og 
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det erkendende. Forståelsen af dannelsen i forhold til erkendelse vil jeg komme ind på i senere 

afsnit – her blot som et billede på mulige sammenhænge mellem forskellige begreber. 

Erkendelse kan altså ikke forstås entydigt – men skifter så at sige karakter afhængig af hvilket 

paradigme eller videnskabsteoretiske ståsted man betragter begrebet ud fra. 

 

Min optagethed af forståelsen af begrebet er i nærværende projekt i relation til faget billedkunst, og 

hvordan begrebet i denne sammenhæng kan forstås og anvendes. 

I Fælles Mål for faget billedkunst bliver faget beskrevet som en ”forening af praktisk billedarbejde, 

billedanalyse og kommunikation”, hvorfor billedkunst må ses som et ”kunstnerisk-æstetisk fag”( 

…) der ved ”(…)hjælp af kunstneriske arbejdsmetoder giver eleverne billedligt udtryk for 

oplevelser, holdninger, følelser og fantasier og opnår dermed erkendelse af sig selv og forståelse af 

omverden.” Arbejdet med billedsproget indgår derfor ”(…)som en del af elevernes personlige og 

sociale udvikling og har bl.a. stor betydning for deres identitetsdannelse.” (Fælles Mål for 

billedkunst 2009). Billedkunst inddrager altså en æstetisk tilgang til begrebet erkendelse, en 

betydningen af kommunikationselementet, samt en forståelse af fagets dannelsespotentiale. 

I nærværende projekt vil jeg derfor inddrage disse forskellige elementer i følgende diskussion: 

 

 

På hvilken måde kan begrebet erkendelse forstås og anvendes i faget billedkunst, og er det 

overhovedet relevant at tale om erkendelse i en nutidig kontekst? 

 

 
1.1 Metode samt afgrænsning 

 

 
Ligesom min tankrække i indledningen endte med spørgsmålet om ”det gode liv” og hvordan 

mennesket erkender, på samme vis har filosofien forsøgt at klarlægge den menneskelige erkendelse 

siden filosofiens grundlæggelse for over 2500 år siden. 

Af hensyn til plads og projektets fokusområde, vil jeg ikke medtage en erkendelsesfilosofisk 

gennemgang, selv om viden om især rationalismen og empirismen vil ligge som en forforståelse for 

senere filosofiske, videnskabelige og pædagogiske forståelser eller retninger. 

I stedet vil jeg tage udgangspunkt i det 20. århundrede, der banede vejen for især to væsentlige 

diskurser, nemlig fænomenologien og hermeneutikken. Et af de vigtige nøglebegreber i 

fænomenologien er forståelsen af kontekst, altså at der ikke findes nogen ren og forudsætningsløs 
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erkendelse (Harbsmeier 1999). Noget går forud for erkendelsen, hvorfor det erkendende individs 

konkrete livsverden er betydningsbærende for erkendelsens genstandsområde. Begreberne 

forståelse og tolkning kan siges at være centrale i den fænomenologiske forståelsesramme – 

begreber der den dag i dag findes anvendt i forhold til skolens mål, fx Fælles Mål. 

I fænomenologien ses der en interesse for synet som væsentlig kilde til erkendelse, men også den 

sammenhæng hvori disse indgår. Mennesket er altid i kontakt med verden og lever i en fortrolighed 

med denne, hvorfor erkendelse må ses som en del af den historiske og sociale kontekst (ibid.). 

Ligeledes forekommer det fremtrædende altid som en mulighed i modsætning til andre muligheder. 

Disse begreber og forståelser vil læseren se gå igen i projektet både via inddragelse af visuel kultur 

begrebet og via to fremtrædende fænomenologer, K.E. Løgstrup og Maurice Merleau-Ponty, som 

jeg kort vil præsentere i forhold til enkelte centrale begreber og forståelser. 

Min afgrænsning vil ligeledes være i forhold til at inddrage Rudolf Steiners Antroposofi, men 

læseren vil alligevel se hvordan inddragelse af forståelser for denne filosofi bliver berørt, da jeg 

netop ikke kan komme udenom den kontekst, som også beskrevet i den fænomenologiske 

forståelsesramme, hvorfor filosofien må anses for at have en tydelig indflydelse på den 

pædagogiske praksis. 

 

Progressionen i projektet vil være som en cirkel med ringe udenom. (se bilag 1) 

Inderst ses projektet genstandsområde – erkendelse – men i forhold til noget, her faget billedkunst. 

Jeg vil derfor til at begynde med præsentere empirien kort og overordnet i form af et 

undervisningsforløb. Konkrete eksempler fra dette forløb vil derfor blive inddraget i forbindelse 

med analyserne, hvor jeg vil diskutere praksis ud fra teorierne. Ligeledes ligger i denne inderste 

cirkel visuel kultur, hvor jeg argumenterer for at se visuel kultur som en aktuel forståelse af fagets 

berettigelse og anvendelse i forhold til det senmoderne samfund og som en væsentlig del af den 

menneskelige dannelse og uddannelse. Visuel kultur vil derfor blive præsenteret næst efter empiri 

afsnittet. 

Et skridt ud af den inderste cirkel, viser dannelsespotentialet i faget billedkunst, og den del af det at 

”drive skole” der har med barnets alsidige udvikling at gøre, på flere planer. Jeg præsenterer derfor 

forskellige dannelsesdiskurser i et forsøg på at indkredse hvordan dannelse kan forstås i en nutidig 

kontekst. Den første præsentation af centrale begreber og forståelser sker ved den danske 

socialanalytiker, Lars Geer Hammershøj, som med sin samtidsdiagnose giver sit bud på en aktuel 

dannelsesdiskurs, nemlig selvdannelsen også kaldet den æstetiske dannelse. 
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En anden forståelse af dannelsens karakter vil blive præsenteret ved den danske teolog og filosof 

Peter Kemp, som med udgangspunkt i en etisk dannelsesdiskurs taler for den kosmopolitiske 

dannelse. Jeg vil diskutere empirien i analysen, og argumentere for visuel kultur som en mulig 

syntese mellem disse tilsyneladende modsatrettede diskurser. 

Sidst i denne cirkel vil jeg med den tyske pædagog Wolfgang Klafki, fremlægge den kategoriale 

dannelse som et didaktisk (demokratisk) bud på dannelsesprocessen. Jeg diskuterer hvordan denne 

didaktiske metode kan forstås i forhold til visuel kultur, og jeg argumenterer for hvordan den 

danske fænomenolog K.E. Løgstrups begreber kan sættes i relation til denne dannelse. 

Som det yderste lag eller ydercirklen, vil læseren blive præsenteret for nogle forståelser af hvad det 

er for en kontekst vi taler alle disse cirkler ind i – altså hvad det er der kendetegner 

senmoderniteten, og ikke mindst, hvad der kendetegner ungdommen i dag, da det jo er disse hele 

projektet handler om. Dette vil ske ved den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, der anses 

for at være pioner indenfor kulturteori og ungdomsforskning. Thomas Ziehe tilhører den gren af 

ungdomsforskningen der analyserer skole og ungdom ud fra en vidensociologisk 

helhedsbetragtning, hvorfor hans forståelser er aktuelle og relevante for at forstå og kunne diskutere 

problemstillingens kontekst. Ud fra Ziehes pointer argumenterer jeg for en decentrering og hvordan 

undervisningen kan skabe mulighed for at udforske og udfordre elevernes identitet via mulighed for 

at ”bebo” forskellige virkeligheder for en tid, og dermed understøtte den nødvendige 

selvoverskridelse der ligger i hele dannelsestanken. 

I den yderste cirkel vil jeg ligeledes præsentere to fænomenologiske filosoffer, K.E. Løgstrup og 

Maurice Merleau-Ponty, og deres syn på den menneskelige erkendelse – via kroppen som sansende 

erkendende. Jeg har valgt at drage disse to ”gamle fætre” ind for at understøtte mine argumenter, og 

for at vise at nogle af deres forståelser og begreber fortsat er yderst aktuelle og anvendelige i 

forhold til billedkunst, visuel kultur og erkendelse, og ikke mindst i dannelsesøjemed. 

Analysedelen, som vil være at finde næst efter den omtalte teori, vil have samme progression, hvor 

jeg anvender teorien til at belyse empirien, og derigennem argumenterer for de punkter jeg har 

nævnt under min begrundelse af anvendt teori. 

Sidst i projektet vil jeg præsentere en optimering af empirien i form af et undervisningsforløb, som 

underbygger og perspektiverer både empirien og teorien. 
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Jeg vil derfor i nedenstående afsnit først præsentere den inderste cirkel – projektets 

omdrejningspunkt – gennem en overordnet præsentation af empirien. Som tidligere nævnt, vil 

analysedelen rumme konkrete praksiseksempler. 

 

 
2. Teori 

 
 

2.1Empiri – Et ”kuffert- og plastikmenneske forløb” på Rudolf Steiner skolen i Vordingborg 
 

 

På Rudolf Steiner skolen i Vordingborg, arbejdede jeg med et tematisk forløb, hvor eleverne i en 6. 

klasse skulle mediere et udtryk for et givent land, via en fremstillet kuffert og efterfølgende et 

plastikmenneske i reel størrelse. 

Opgaven lød: ”vælg et land og skab en kuffert der udtrykker dette land, via mønstre, farver og andre 

af landets ”kendetegn”, og lav derefter et menneske hvor disse kendetegn ligeledes fremgår”. 

Målet var, at de via et medieret, mere abstrakt udtryk, formåede at indkredse de enkelte landes 

særkende, og på den måde vise deres oplevelse af det givne land, men uden at fortælle det direkte i 

ord. Udgangspunktet var med overvejelser for den æstetiske læreproces og de 5 

virksomhedsområder, altså processer, hvor sanselig orientering (sansemæssig oplevelse / 

perception) er udgangspunktet for læreprocessen og hvor der gøres brug af formsprog, sanselige 

symbolsystemer eller tegnsystemer til at mediere erfaringen (eller ”gengive perceptionen”) til 

formsproglige erfaringer – samt hvor den æstetiske oplevelse er af en særlig interaktiv karakter, idet 

perceptionen beriges af medieringen (repræsentationen/fremstillingen) og denne beriges omvendt af 

perceptionen (Pedersen, 1998). 

Udgangspunktet var i oplevelsen – at ”sanse” et land, i stedet for at blive præsenteret for et land via 

”tørre facts”. Således blev de præsenteret for borde hvor på der lå ting fra forskellige lande. 

Eleverne blev instrueret i at gå rundt og ”opleve”, for til sidst at stille sig ved et bord de følte ”talte 

til dem” eller de følte sig tiltrukket af. Først derefter fik de navnet på landet (eller de gættede selv), 

og arbejdet bestod nu i at undersøge det givne land, via forskellige medier - bøger, nettet osv. 

Instruktionen var at kigge efter symboler og farver, sætte sig ind i klimaet, i den omgivende natur 

osv. – for derefter at kunne skabe et udtryk i et mere ”abstrakt” billedligt sprog. 

Materialer der var til rådighed var silkepapir og pap, en skotøjsæske, og alt hvad de ellers kunne 

finde af ”naturmaterialer”, såsom ris, kaffebønner og grums, sand osv. 
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Det kan være væsentligt her at nævne, at Rudolf Steiner skolen, i underskolen (0. – 7. klasse) ikke 

inddrager IT i deres undervisning, ligesom fokus ikke ligger på de store udfordringer der følger med 

det senmoderne samfunds udvikling, fx i en stigende globalisering, hvor omdrejningspunktet kan 

være fx sult og hungersnød, klimaforandringer, forurening osv. 

Konceptet i dette skal findes i Rudolf Steiners Antroposofi, som jeg nævner her som en forståelse 

af, at læring i underskolen primært ligger i oplevelsen og sansningen og det at ”gribe” verden, altså 

tanken om, at barnet skal opleve det ”skønne” ved verden først, og først senere, i overskolen (8. – 

12. klasse), når den logiske rationalitet eller tænkning er i stand til at begribe verden, at bearbejde 

og arbejde med konkrete (globale) problemstillinger. 

Denne oplysning er relevant at inddrage her, da udgangspunkt og fokus for min undervisning derfor 

lå i den æstetiske virksomhed, og at jeg fx ikke kunne inddrage IT eller andre virtuelle billedudtryk 

i selve undervisningen. Dette arbejde blev eleverne derfor instrueret i at forberede hjemmefra. 

Af billedmateriale, som inspiration, hængte jeg en masse billeder op på væggene, såsom mønstre 

der kunne karakterisere et givent land eller kultur, fx islamiske mønstre, sandet i ørkenen der giver 

et mønster osv. 

Det interessante i forløbet (som jeg vil præsentere via konkrete eksempler senere i analyserne) var 

at der blev lagt op til et nytænkende billedkunstforløb, med udgangspunkt i æstetisk virksomhed, 

men at undervisningen i virkeligheden kom til at handle rigtig meget om visuel kultur og de ofte 

romantiske og fordrejede forestillinger mange synes at have om fremmede lande, som kan stamme 

fra turist industriens ”souvenir-salgs-produkter”, der derfor får afgørende betydning for den måde vi 

ser på ”dette fremmede” eller ukendte (ikke erfarede) fænomen. 

Denne diskussion vil læseren se som omdrejningspunkt i store dele af projektet. 

 

 

Netop blikket et centralt for visuel kultur, som jeg vil præsentere i næste afsnit, hvor jeg ligeledes 

vil udvælge centrale begreber til forståelse af nødvendigheden i, at eleverne udvikler visuel kultur 

kompetence. Det visuelle spiller en større og større rolle for de unge, og i og med at der med 

hverdagskulturen følger et stigende ”bombardement” af billeder med, der bevæger sig globalt, og 

hvor disse påvirker de unges holdninger og værdier samt viden og sociale samværsformer, bliver 

det af afgørende betydning, at de unge kan aflæse, kode og afkode disse visuelle fænomener og 

begivenheder. 
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2.2Visuel kultur 
 

 

Visuel kultur udfordrer den eksisterende praksis af faget billedkunst, hvor omdrejningspunktet fx 

har været meget i fremstilling af billeder, altså i produktionen, hvor visuel kultur begrebet åbner op 

for en større og bredere forståelse af faget, som et fag der (også) i højere grad er kommunikation-, 

konstruktions- og relations orienteret. Disse elementer kan også anes og tolkes i fagets faghæfte, 

men i denne forbindelse med visuel kultur, hvor jeg fremhæver, at disse tre begreber (også) er 

centrale for faget, kræver det selvfølgelig en begrundelse og uddybelse, hvilket jeg vil lade visuel 

kulturs hvordan, hvorhen og hvad, være udgangspunkt for. 

Visuel kultur har fokus på fagets hvad (altså hvad er det vi vil med faget) i forhold til at nytænke 

billeder i bredeste forstand, og for en nytænkning af og udvidelse af traditionelle kategorier for 

billeder og andre visuelle fænomener. (Buhl og Flensborg 2011). Altså ligger fokus på fagets hvad 

på konstruktionen af blikket. 

Faget eller visuel kulturs fokus på hvorhen (altså hvad er det eleverne skal lære/udvikle), drejer sig 

om udvikling af visuel kulturkompetence, hvilket er et bredt og dækkende udtryk for evnen til en 

reflekteret og praktisk tilgang til visuelle fænomener og begivenheder, hvorfor visuel 

kulturkompetence ”(…) sætter en i stand til at forstå de valg, man træffer, og giver indsigt i 

forskellige typer af visuelle formdannelser” (ibid. s. 137), altså handler det om de måder man 

afkoder på og skaber mening på. Kort sagt handler visuel kulturkompetence altså om ”(…) evnen til 

reflekteret og praktisk omgang med visuelle fænomener og visuelle begivenheder” (ibid. s. 23). 

Visuel kultur har fokus på det relationelle mellem forskellige fagdiscipliner og kunstformer og på 

tværs af traditionelle grænser mellem kulturer (ibid.), ligesom faget har fokus på betydningen af 

relationen mellem producent og betragter (der skabes eller udvikles via selve betragtningen)(ibid.), 

hvorfor jeg inddrager relationen som betydningsbærende orientering af faget. Det relationelle 

vender jeg gentagne gange tilbage til, både i dette afsnit og i analyseafsnittene. 

Visuel kultur fagets hvordan (altså hvordan opnår eleverne disse kompetencer) må forstås via den 

æstetiske modi for læring, altså i en nytænkning af æstetikbegrebet. Disse vil jeg præsentere i 

forhold til 3 orienteringsformer, nemlig den sansebaserede orientering, den relationelle orientering 

og den refleksive orientering, som jeg ikke vil uddybe her, men inddrage (og dermed uddybe) i 

relation til belysning af empirien i analyseafsnittet, men blot nævne her, at man med den 

sansebaserede orientering bl.a. har øje for, og arbejder med tavs viden, mens man med den 

relationelle orientering er optaget af netop relationen og det sociale samspil, der bringes i spil bl.a. 
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via sociale udvekslingsrum. Den refleksive orientering for den æstetiske erkendemåde drager 

refleksionen ind, som beskrevet tidligere i afsnittet, hvor bevidstheden om den midlertidige 

positionering man indtager i forhold til et givent visuelt fænomen, er et valg ud af mange, og at der 

derfor i den refleksive orientering ligger en optagethed af at iagttage den måde man vælger at 

”bebo” en mulig position på (ibid.). I denne orientering kommer man dermed på afstand af sine 

fremtrædelsesformer, og gør det muligt via objektiv forholden sig til sig selv (eller sin 

kommunikation) at betragte det man med et Luhmansk begreb kan kalde kommunikationen i 

kommunikationen (ibid.). Dette vender jeg tilbage til i relation til den systemiske tænkning længere 

nede i dette afsnit. 

Men først vil jeg se på visuel kulturkompetence begrebet, og hvilke forståelser der ligger i dette, da 

det er det som eleverne skal udvikle (fagets hvorhen) og altså det vi vil med faget (fagets hvad). 

Begrebet indeholder to forståelser af det visuelle. Det første via synet (som en biologisk faktor) og 

det andet via synsmåden, som omhandler det visuelle som kulturelt konstrueret eller som en 

kulturel, social konstruktion. Disse signalerer ”(…) forskellen mellem hvad man er i stand til at se, 

hvordan man får lov at se, og hvordan man betragter dette syn (…)” (ibid. s. 143), altså at 

synsprocessen både er en perceptuel, kognitiv og kulturel og social proces (ibid.). Det bliver derfor 

væsentligt at inddrage forståelsen af ”det vante blik”, idet det karakteriserer betragterens habitus og 

derfor betinger de praktikker man har for at skelne og fortolke (ibid.), fx skelnen mellem godt og 

ondt, smukt og grimt, rigtigt og forkert osv., hvilket altså vil sige at det sete så og sige skabes eller 

konstrueres på en måde så ”det passer til mig og forstås af mig” (ibid.). 

Hvis dette betragtes ud fra en systemisk tænkning eller optik, giver det en forståelse for, at 

betragteren (eller synsakten) aldrig er neutral, idet man altid vil betragte det sete ud fra en bestemt 

position (ud af flere mulige), men idet ”Iagttagelsespositionen er iagttagelsens blinde plet” (ibid. s. 

148), handler det altså i visuel kultur om at arbejde med disse forskellige konstruerede blikke eller 

”optikker” der kan udfordre denne blinde plet, således at man foretager en ny iagttagelse af den 

første iagttagelse. Ved ”at iagttage sig selv som iagttager af det der iagttages” (Arvedsen og Illeris 

2000), kan man derfor arbejde med den dobbelthed der ligger i forståelsen af konstruktioner, som 

også nævnt kort i den refleksive orientering. Man kan derfor sige at man i visuel kultur arbejder helt 

konkret med at identificere og forandre synsmåder, fx gennem tematiseringer, hvor den midlertidig 

indleven i en bestemt kontekst, bliver ud fra en erkendelse af, at det er et valg man foretager sig, og 

at det man ser, er et ud af mange mulige (synsmåder). 
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På den måde bliver refleksiviteten rettet mod kommunikationen og via billeder (som bredt forstået 

fænomen og begivenhed) at erkende forhold omkring konstruktioner af virkeligheden gennem 

anderledes blikke. 

Målet med visuel kultur er derfor ikke at afdække èn sandhed eller virkelighed, men netop at skildre 

valget (og dermed også fravalget) som den livsbetingelse der kendetegner det senmoderne. Dette 

omkring valget (og dermed den betingede ambivalens) vil blive uddybet i afsnittene om 

dannelsesdiskurser og ungdommen i det senmoderne samfund, her blot i forståelsen af visuel kultur 

kompetence begrebets (komplekse) karakter. 

På den måde kan man sige, at visuel kultur både reducerer kompleksiteten samtidig med at netop 

kompleksiteten og den stigende kontingens bliver centrale forståelser af fagets omdrejningspunkt. 

Det kan ligeledes være væsentligt at inddrage to forståelser af, eller betydninger af det at erfare, ud 

fra to betragtninger, nemlig ud fra begreberne geografisk mobilitet og digital mobilitet (Buhl og 

Flensborg 2011). Verden er på en og samme tid både blevet større og mindre. Vi rejser som vi 

aldrig før har gjort, hvilket gør at vi åbner op for nye og anderledes erfaringshorisonter, hvorved 

kroppen placerer sig ”(…) forskelligt afhængigt af, hvad man vælger og indtager derfor også 

forskellige positioner for, hvordan øjet ser.” (ibid. s. 24) som vi tidligere har været inde på. 

Samtidig har den globaliserede mobilitet åbnet op for muligheden for virtuelle erfaringer som en 

del af nye kommunikations fællesskaber på kryds og tværs af nationalitet og sprog (ibid), og 

det interessante i denne sammenhæng er netop, at vi ofte, for ikke at sige næsten altid, i billedkunst 

netop sanser i ”2. position” og at det netop hænger sammen med den kompleksitet der kendetegner 

det senmoderne. Et helt konkret eksempel på hvordan erfaringsdannelsen via kroppen udfordres og 

bryder grænser, er det virtuelle fænomen ”Second life”, som jeg ikke vil uddybe her, men blot 

nævne at i dette virtuelle rum, skabes en nærmest parallel verden hvor man via sin avatar, får 

mulighed for at indgå i (og erfare) en verden der bebos af ”virkelige” firmaer, koncerner, etniske og 

religiøse samfund osv. – altså firmaer og samfund der findes i den virkelige (reelle) verden, men 

som også optræder i denne virtuelle verden. Man kan derfor sige at det fysiske rum og den fysiske 

krop derfor udfordres, som en konsekvens af denne digitale mobilitet, som ”orienteringsramme for 

sansemæssig erfaringsdannelse” (ibid. s. 119), idet disse ”mix” af modaliteter netop kan simulere 

kropslige erfaringer, og derfor udvider erfaringsbegrebet og forståelsen. 

 

Således har jeg i dette afsnit indkredset nogle forståelser og begreber i visuel kultur, og hvordan 

disse kan ses som en væsentlig del af elevernes uddannelse og dannelse i faget billedkunst. 
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For at indkredse det dannelsesmæssige aspekt i faget og i visuel kultur, kræver det et indblik i og 

forståelsen af nogle aktuelle dannelsesdiskurser, hvorfor jeg i næste afsnit vil præsentere to 

diskurser, nemlig den etiske og den æstetiske dannelse. Derefter vil jeg præsentere den kategoriale 

dannelse, som et bud på hvordan man kan arbejde med den demokratiske dannelse, som et led i 

elevernes socialiseringsproces. 

Disse forståelser vil jeg betragte med blik for erkendelsesmuligheder og hvordan visuel kultur kan 

arbejde med dannelsen ud fra disse optikker. 

 

2.3Dannelsesdiskurser 
 

 

Betragter man et øjeblik folkeskolens formålsparagraf, skitserer den, helt i overensstemmelse med 

en lang dannelsestradition, et spænd mellem på den ene side individdimensionen og på den anden 

side fællesskabsdimensionen (Schnack 2011). En betragtning kunne være at ”mennesket er ikke 

noget, man fødes som; det er noget man dannes til” (ibid. s. 29) hvilket skitserer, at der i enhver 

dannelsesforestilling ligger en ide eller forestilling om et såkaldt ideal for den personlige dannelse, 

altså en forestilling om individets selvoverskridelse til noget større. (Hammershøj 2013) 

 

Jeg vil i dette afsnit lægge ud med et blik på den æstetiske dannelsesdiskurs da 

selvdannelsesperspektivet er socialanalytikkens bud på et tidssvarende dannelsesbegreb, der giver et 

generelt perspektiv på de radikale individualiseringstendenser i samtiden, der kan betegnes under 

begrebet selvdannelse - en dannelse der er en samtidig produktion af selv og socialitet, og som 

socialanalytikken påviser, i dag i langt højere grad foregår på den enkeltes egne præmisser, og at 

dannelsen dermed har selvet snarere end det almene for øje (Hammershøj 2003). 

 

Den æstetiske selvdannelse 
 

 

Kulturen i dag er kompleks og rummer en konstellation af kulturelle forskelle og en af- 

hierarkisering, hvorfor kulturen ikke som tidligere er et udtryk for et homogent fællesskab, der er 

afgrænset til fælles værdier og meninger (ibid.). Fraværet af en universelt bindende autoritet gør, at 

individet ikke har andre at forlade sig på end sig selv, hvilket vil sige at individet er frisat fra 

traditionelle bindinger og derfor må vælge sin egen livsstil, værdier og udtryk (ibid.). 

Forskydningen af hovedvægten til individet og fraværet af tidligere fællesskabsformer, ændrer 
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derfor individualiseringens karakter til det Hammershøj kalder radikaliseret individualisering, der 

viser sig ved ”(...) på den ene side et ydre men absolut krav om personlig selvbestemmelse og på 

den anden side et indre men potenseret krav om frihed til udfoldelse af ens personlighed.” (ibid. s. 

116) 

Den formale socialisering sker ved at barnet så og sige socialiseres til at blive et selvbestemmende 

og selvrealiserende individ, hvorfor der i senmoderniteten også ligger et stærkt krav om 

refleksivitet. Individet må og skal forholde sig refleksivt til sig selv således at det kan begrunde sine 

valg og handlinger, og idet der ingen ydre styring er i form af autoriteter eller traditioner, skal 

individet så og sige ”(…)narrativt konstruere sin biografiske identitet.” (ibid. s. 115) Det refleksive 

som et krav kan i denne forståelse kobles sammen med den refleksive orientering i visuel kultur, 

som læseren vil se blive behandlet i en analyse i et senere afsnit. Her blot for at begribe det 

senmoderne, og denne evige ”forhandling” der forekommer, og valget der ligger som et stadigt krav 

der sætter den personlige frihed i en form for krydspres, hvor ”individet ikke er mere frit, end at det 

ikke kan løbe fra sin frihed og det ansvar der følger med.” (ibid. s. 120). Der ligger altså også en 

forståelse af, at individet bliver samfundsmæssiggjort i en selvoverskridelse rettet mod det 

kulturelle, hvor socialiseringen derfor får karakter af selvsocialisering. Det vigtigste i dannelsen er 

derfor ikke blot evnen til selvoverskridelse, men i lige så høj grad evnen til at sige fra, da det er 

denne skelneevne der leder til dannelsen af ”sund dømmekraft”. Dannelsen må derfor tage 

udgangspunkt i udøvelsen af smagen – ikke gennem tilegnelse af et bestemt fællesskabs ”gode 

smag” men netop i opøvelsen af hvornår noget er for lidt eller for meget, hvilket også danner 

grundlag for smagsfællesskaber (ibid.). 

 

Et modsvar til den æstetiske selvdannelse, kan findes i den etiske eller kosmopolitiske 

dannelsesdiskurs som ser skolen som ”(…) samfundets moralske stemme. Hvis denne moralske 

stemme ikke bliver verdensborgerens har hele dannelses og uddannelsessystemet spillet fallit.” 

(Kemp 2005 s. 23) 

 

Den etiske kosmopolitiske dannelse 
 

 

I den etiske dannelse ligger altså et krav om at danne eleverne til kosmopolitiske verdensborgere, 

ikke som en mulighed eller smuk ide, men som en nødvendighed i forhold til at kunne 

imødekomme de globale problemer som det senmoderne står overfor. Uden at gå i detaljer, vil jeg 
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blot påpege at denne tankegang ligger i forlængelse af Wolfgang Klafkis inddragelse af de 

epokaltypiske nøgleproblematikker som hans bud på en didaktisk håndtering af, og som en del af 

den demokratiske dannelse. Denne forståelse ligger som grundlag for den kategoriale dannelse som 

vil live præsenteret i nedenstående afsnit. 

 

Det ugennemsigtige eller lad os kalde det, det u-konkrete i disse dannelsesdiskurser ligger i, at det 

er samtidsdiagnoser - altså en forståelse af, at ”sådan ser dannelsens karakter og mulighed ud i det 

senmoderne”. Hvordan enten den etiske eller æstetiske dannelse i praksis skal udfolde sig, siger 

disse ikke meget om, hvorfor det kan være relevant i denne sammenhæng at inddrage en mere 

didaktisk tilgang til eller forståelse af dannelsen i praksis. 

Jeg har valgt at inddrage Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse, idet den ofte er anvendt i 

pædagogisk praksis som udgangspunkt for den demokratiske dannelse. 

Jeg vil se på hvordan den kategoriale dannelse kan forstås og anvendes i forhold til visuel kultur, 

samt om den kan give en belysning af en mulig syntese jeg ser visuel kultur åbner op for, hvor det 

nære og konkrete bliver en måde, og et udgangspunkt for at arbejde med mere abstrakte og svære 

problemstillinger. Disse koblinger samt denne syntese vil blive belyst i analysen og diskussionen af 

empirien. 

Men lad os først se på hvad den kategoriale dannelse er, og hvilke elementer og forståelser der 

ligger i denne dannelsestanke. 

 

Den kategoriale dannelse 
 

 

Ud fra Wolfgang Klafki (1983), kan dannelse forstås som ”(…)kategorial (…) i den 

dobbeltbetydning, at en virkelighed ”kategorialt” har åbnet sig for et menneske og dette menneske 

netop dermed selv er blevet åbnet for denne virkelighed – takket være indsigt, erfaringer, oplevelser 

af ”kategorial” art som dette menneske selv har fuldbyrdet” (ibid. s. 62). 

Den kategoriale dannelse bygger så at sige på en dialektik mellem den formelle og den materiale 

dannelse, idet der i den kategoriale dannelsesforståelse ligger en erkendelse af, at begge tilgange 

rummer delsandheder eller partiel gyldighed, men som i afgrænsede forståelser bliver ufuldstændige 

og lukker af for mere omfattende erkendelsessammenhæng, hvorfor den kategoriale dannelse 

bygger på en kritisk- konstruktiv pædagogik (ibid.). 

Den kategoriale dannelse skal tillade eleven at trænge igennem til det fundamentale via en 
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reduktion af og mulighed for fordybelse i stoffet (ibid.). Ved at lade muligheden for at 

stoffet ”åbner” sig for eleven samtidig med at eleven ”åbner” sig for stoffet, ligger der altså i den 

kategoriale dannelsestænkning også en forståelse af, at valg af indhold og metode har indflydelse 

på, hvad der bliver muligt at lære. Der må altså være en sammenhæng mellem det, man lærer, og 

måden man gør det på. Forståelsen i den kategoriale dannelse er, at man gradvist etablerer 

kategorier til at tilegne sig verden og til at forstå sammenhænge i samfundet med (ibid.). Dette sker 

ud fra et eksemplarisk princip hvilket vil sige en udvælgelse af nogle forløb, hvor man via denne 

proces så at sige overfører erfaringer til andre problemstillinger. 

 

Vi er nu nået til det yderste lag – den yderste cirkel. 

Vi har i de foregående afsnit set på projektets genstandsfelt via en aktuel forståelse af faget 

billedkunst, ud fra visuel kultur, ligesom vi har set på forskellige dannelsesdiskurser. 

Men hvad er det da for en virkelighed vi taler disse cirkler ind i, og hvad kendetegner de elever vi 

står med i selve undervisningen? 

Vi har været inde på forskellige begreber, såsom valget, egenverden, refleksivitet osv., og disse 

begreber vil i nedenstående afsnit blive sat ind i en forståelse af, hvad der kendetegner det 

senmoderne samfund og ungdom. Dette vil jeg i nedenstående afsnit præcisere ud fra den tyske 

professor i pædagogik, Thomas Ziehe. 

 

2.4Skolen og den senmoderne ungdom 
 

 

Det senmoderne samfund er en yderst kompleks størrelse at skulle definere og konkretisere, og som 

Claus Madsen og Per Munch (Dewey 2005) udtrykker det, kan det senmoderne samfunds 

udfordringer være svært at definere og konkretisere, selv for førende tænkere, idet det har ”(…) 

udviklet sig emergent og uden rationalitet og retning, til et kontingent, polycentrisk og 

hyperkomplekst samfund: alting kunne altid være anderledes, idet intet er i centrum og graden af 

komplekser er uhyre høj.” (ibid. s. 11) 

Verden er blevet mere åben og tilgængelig, mere fri og med muligheder for det enkelte individ. 

Men også mere komplekst, uoverskuelig og svær at afkode og navigere i. Som citatet viser, er et af 

kendetegnene ved det senmoderne netop valget, og at alting kunne være anderledes, hvorfor Ziehe 

beskriver samfundet som et valgsamfund. 
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Valgsamfundet beskriver et samfund hvor vi ikke, som tidligere, arver vores identitet, men som vi 

nu er overladt til at skabe selv, via de valg vi foretager. Begrebet kulturel frisættelse (Ziehe 2004) 

beskriver netop frisættelsen fra tidligere normer og værdier, hvilket gør at de unge ikke har nogle 

fastsatte ”normative” forbilleder eller rollemodeller for identitetsdannelsen, men må skabe deres liv 

ud fra egne værdier eller som vi så i den æstetiske dannelse, ud fra smagen eller afsmagen, hvor 

smagsfællesskaber bliver med reference til deres egenverden. 

Egenverden er et centralt begreb i forståelsen af den senmoderne ungdom og giver et indblik i de 

dilemmaer og udfordringer læreren i skolen kan stå overfor. 

Med afviklingen af industrisamfundet og fremkomsten af videnssamfundet (Hammershøj 2012), er 

der sket en forskydning i forhold til skolen, som har fået betydning for ungdommen i dag, da denne 

er blevet længere, ligesom skolen har fået en længere hverdag. For ungdommen betyder dette, at 

indholdet i skolen er vigtigt, samtidig med at det er knapt så vigtigt (Ziehe 2004), for ”ingen kender 

alligevel fremtiden – så hvor vigtig kan skolen overhovedet være?” 

Værdier der udtrykker individuelle valg og præferencer bliver derfor omdrejningspunktet i 

undervisningen, hvorfor der kan være en tilbøjelighed til at eleverne sætter deres egen subjektive 

oplevelse som referenceramme for vurdering af undervisningens indhold. Dette kan gøre 

lærerarbejdet til et opslidende ”brobygningsarbejde” (ibid.), idet elevernes egenverden bliver 

målestok for hvad der vurderes som genkendeligt, indlysende og dermed acceptabelt. Man kan 

derfor sige, at elevernes verdensopfattelse så og sige tilpasses disse ”briller”, hvorfor der også ses 

en tendens til at fremmede verdensforståelser ligefrem bliver mødt med ubehag fra de unges side 

(ibid.). 

Denne subjektivering skyldes blandt andet den fremherskende hverdagskultur, som ifølge Ziehe er 

blevet en selvfølgelighed, og som giver (både elever og lærere) en forventning om mere livsnærhed 

i skolen, mere informalisering og mere tematisering (iid.). Denne tendens kan dog føre til en 

blindgyde, der derfor kræver et modtræk, for at dannelsen netop ikke bliver til ”navlebeskuelse” der 

forhindrer selvoverskridelse til noget større. De ovennævnte mønstre har en uheldig tendens til at 

forhindre de unge i at være nysgerrige overfor ting der ”(…)ikke understøtter bestræbelserne på at 

finde sig selv” (ibid. s. 65) og derfor skaber en for tidlig ”identitetslukning” (ibid.). 

”I den altomfattende kontingens` hav, midt i det evindelige indtryk af at alt kunne være anderledes, 

bliver tilbud om små og større momentane stilliseringer både nødvendige og attraktive” (ibid. s. 

60), hvilket giver en forståelse for, at reformpædagogikken og den aftraditionalisering der fulgte i 

kølvandet på denne bølge, ikke længere frisætter nogen som helst patos hos de unge. Tværtimod 
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efterlyser og artikulerer de unge en længsel efter traditioner og ritualer, hvorfor Ziehe taler for 

inddragelse af decentrering (ibid.). 

Decentrering skal ses som et modspil til egenverdenen, og som kan hjælpe eleverne til den 

nødvendige selvoverskridelse, altså at lære at skelne mellem ”mit jeg og verden”. Netop fordi det 

senmoderne skaber en betingelse, der fordrer stadige realiseringer og forsøg på at virkeliggøre og 

”finde sig selv”, må eleverne lære at være kritiske (men også åbne) overfor det nye som en 

relationel størrelse. De må derfor lære at opfatte verden på refleksiv afstand (ibid.), ved at se sig 

selv og verden i en kritisk helhed. De unge skal derfor ”(…)kunne kombinere spontanitet og 

selvfremstilling med analytisk selvkritik og viden om sammenhænge.” (ibid s. 23) 

Med decentrering åbner Ziehe altså op for en ”3. vej”, ved at forlade ”identiets-diskursen” og i 

stedet gøre skolen kunstig. ”Skolen skal være forskellig fra realiteternes virkelighed, skolen skal 

overraske” (ibid. s. 77), hvilket læreren gør ved at ”ødelægge” og ruske op i de unges (fastlåste) 

opfattelser af selvfølgeligheder, og ”(…)ryste vishederne.” (ibid. s. 77). 

Decentrering handler derfor om at arbejde med 3 ”former” for erkendelse: At kunne erkende 

forskellen mellem min indre verden og den ydre, at kunne forstå forskellen mellem min indre 

verden og den sociale verden, og kunne erkende forskellen mellem min indre verden og den andens 

indre verden (ibid.). 

 

Jeg vil nu i dette sidste teoretiske afsnit inden analysen af empirien, inddrage en fænomenologisk 

tilgang, via to fremtrædende fænomenologer, K.E. Løgstrup og Maurice Merleau-Ponty, som med 

hver deres tilgang til den menneskelige erkendelse bidrager til en udvidet forståelse af dette projekt 

genstandsfelt og problemformulering. Jeg vil derfor argumentere for, at nogle af deres forståelser og 

begreber fortsat er yderst aktuelle og anvendelige i forhold til at forstå billedkunst, visuel kultur og 

erkendelse i en nutidig kontekst. 

 

2.5Kroppen og sanselig erkendelse 
 

 

Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup viser med sit hovedværk Den etiske fordring, hvorledes 

han tænker den menneskelige eksistens ud fra på forhånd givne livsytringer, der er givet os 

ubetinget. I dette afsnit vil det dog være udsnit af Løgstrups erkendelsesteori jeg vil fremhæve, men 

vil dog pointere, at Løgstrups udgangspunkt er religionen, hvilket vil sige, at hans tanke er, at 
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mennesket tyder tilværelsen ud fra enkeltfænomenerne, der er givet på forhånd, og at det er op til 

mennesket at tolke, forstå og orientere sig etisk efter denne betydning (Austring og Sørensen 2006). 

Den etiske orientering kan altså, sammen med æstetikken åbne op for ny erkendelse af verden, ved 

at gå fra oplevelse af det skønne, til egentlig erkendelse (ibid.). 

 

Jeg vil i nedenstående afsnit præsentere to begreber, som jeg i analysedelen af empirien, vil knytte 

sammen med ”den dobbelte åbning” der ligger i den kategoriale dannelse, som vi tidligere har 

berørt, og som jeg ligeledes vil knytte sammen med det dialektiske forhold eller forståelse jeg tolker 

kan ligge i visuel kultur, hvor billedets betydningsbærende del eller element sker i relationen 

mellem subjekt og objekt, hvorfor det så at sige fordrer at iagttageren/eleven stiller sig ”åben” og 

modtagelig for denne relation. 

 

Stemthed og benævningens fortrolighed 
 

 

”Dyrkelsen af sanseelementet, der endda kan være en rendyrkning, sker for følelsesvirkningens 

skyld. Men hvad har det at gøre med erkendelse? Svaret er, at det stemte indtryk indeholder en 

erkendelse der vil artikuleres.” (Løgstrup 1983 s. 10) 

Stemthed beskriver altså det forhold mellem mennesket og verden i en bestemt situation, hvor vi er 

åbne for det verden vil fortælle os. Ifølge Løgstrup, er vi altid i et forhold til verden, og vil derfor 

altid være i en form for stemthed – der ligger før vi får den artikuleret, altså før vi får sat ord på 

eller begrebsliggjort den. Sansning er en ubevidst tilgang til livet, hvor det kan være svært at 

distrahere fra den forståelse der ligger i, at vi allerede på forhånd har begrebsliggjort oplevelsen 

eller sansningen. Dette forhold beskriver Løgstrup som benævningens fortrolighed (ibid.). Vores 

umiddelbare sansning bliver derfor rationel og analytisk, da det ligger i den menneskelige natur at 

ville kunne orientere og meddele sig, hvorfor tingene, via sproget, må være kendte og fortrolige. 

Begreberne bliver derfor vores virkelighed, hvorfor Løgstrup forklarer at ”(…)sprogydelse(n) er vi 

derfor tilbøjelige til at anse for den eneste ene”(ibid. s. 11). I stemtheden – der jo ligger før vi får 

den artikuleret, er vi åbne for verden, og det er i denne åbenhed, at muligheden for erkendelse er til 

stede – en erkendelse, der ifølge Løgstrup, kan vise sig mere væsentlig end al vores begrebsligt 

orienterede erkendelse (ibid.), og som gennem artikulationen (udtrykket) kan komme til syne. 
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Gennem en æstetiske oplevelse, er vi ikke forlangte, men kan ”(…) lade vor fantasi hente forståelse 

ind fra personens historie og verden.” (ibid. s. 51), hvorved vi åbner vores horisont og får mulighed 

for at se langt – og dermed overskride os selv. 

 

Den franske fænomenolog, Maurice Merleau-Ponty har nogle interessante og centrale begreber, 

som egenkroppen, synet og det han benævner som væren-i-verden, som i relation til visuel kultur 

yderligere kan give en forståelse af den menneskelige erkendelse. 

Disse begreber vil jeg derfor præsentere i nedenstående afsnit. 

Synet, egenkroppen og væren-i-verden 

”Fænomenologiens formål er ikke at indfange absolutte sandheder, men at lære os at se verden igen 

(…)” (Austring og Sørensen 2006 s. 35) 

Således åbnes der op for synets betydning for perceptionen og hvordan fænomenerne fremtræder 

for mennesket. 

Merleau-Ponty støtter sig til gestaltterapien, der fastslår, at ”perceptionen er en spontan organisering 

af oplevelser i helheder” (ibid. s. 34), hvilket vil sige, at verden altid er struktureret i helheder som 

natur, kultur og socialitet.  Med begrebet intentionalitet forstås hvorledes mennesket er rettet mod 

fænomenerne og deres betydninger, som ikke er en bevidsthedsmæssig intention, men en kropslig 

rettethed mod fænomenerne. 

”Det synlige i almindelig forstand glemmer sine forudsætninger. Det bygger i virkeligheden på en 

fuld synlighed, som på ny skal skabes, og som kan give friheden til de genfærd, der er fanger i den 

almindelige synlighed.” (Merleau-Ponty hos Dehs 2003) (Austring og Sørensen 2006 s. 34). Synet 

rummer altså en blindhed som kan føre til vanetænkning, fastlåst systemtænkning og reduktionisme 

(ibid), hvorfor synlighed og sansning af verden aktivt må fornyes hele tiden. 

En måde er netop gennem kunsten, hvorfor kunstneren ifølge Merleau-Ponty har samme effekt som 

selve fænomenologien, nemlig ”at kunne betragte verden med undren, at se uden vaneforestillinger, 

forventningshorisonter og konventioner” (ibid. s. 35), hvorfor der derfor er en eksistentiel kvalitet i 

det æstetiske udtryk, der tilbyder os at se verden på ny, netop fordi det (udtrykket) er kropsligt og 

derfor modsvarer perceptionen og den intentionelle rettethed der ligger heri. (ibid.) 

 

Egenkroppen og væren-i-verden 
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Merleau-Ponty kritiserer både rationalismen og empirismen, idet bevidstheden ifølge ham er 

kropsligt forankret, hvorfor det ikke er muligt at adskille verden (det objektive) fra mennesket (det 

subjektive). I stedet taler han om en positiv tvetydighed, der på en gang gør kroppen til både subjekt 

og objekt (Rasmussen 1996).). 

I berøringen er der fx både et aktivt subjekt der med hånden berører, og et passivt objekt der 

berøres, hvorfor man ifølge Merleau-Ponty ikke med mening kan tale om en kropslig eksistens der 

udelukkende lader sig beskrive fra et sted. (ibid.) Mennesket lever altså i et ”spændingsfelt” hvor 

det både kan mærke sig selv ”ude fra”, samtidig med at det er dette centrum der ser, mærker og 

skaber verden. ”Egenkroppen eksisterer i et sansemæssigt felt, hvor det aktive og passive element 

hele tiden skifter plads, men aldrig falder sammen.” (ibid s. 22) I feltet mellem det aktive og det 

passive, der hele tiden komplementerer hinanden, er det betydningsfulde tomrum, et tomrum hvor 

mennesket har mulighed for at udtrykke sig og skabe ny mening (ibid.). 

På samme måde som det passive og det aktive element komplementerer hinanden, således 

komplementerer og kommunikerer sanserne også med hinanden. ”Sanserne er hvirvlet ind i og 

udtrykker hinanden” (ibid. s. 23), hvilket viser egenkroppens tvetydighed – en lyd kan blive til en 

farve, ligesom følesansen kan være et slags ”underlag” for synssansen (ibid.). 

Kroppen kan udvide sin væren-i-verden, ved fx en stok, der bliver en forlængelse af egenkroppen, 

idet kroppen har en betydningsskabende magt (ibid.) – en ”naturlig symbolik” til at overskride sig 

selv, hvorfor ”den har en usynlig intentionalitet, der ikke nødvendigvis omsættes i en mental 

repræsentation af et objekt eller af en bevægelse (…)” (ibid. s. 16). Egenkroppen fører sig derfor 

frem på en anonym måde der er fælles for alle, hvorfor Merlau-Ponty kalder egenkroppen for en 

”levet og erfaret helhed.” (ibid. s. 16) Vaner er blot bevægelser der er tillært, der siden bliver til 

”tavs viden” til noget usigeligt, og da mennesket først og fremmest er kropsligt forankret i verden, 

bliver sansningen derfor udgangspunkt for menneskets viden om sig selv og verden, og dermed 

udgangspunktet for erkendelse (ibid.). 

3. Analyse og diskussion af empirien 
 
 

Jeg vil i dette afsnit først analysere og diskutere empirien med blik på visuel kulturs centrale 

orienteringsformer, dernæst vil jeg belyse empirien med blik på de to dannelsesdiskurser, for til 

sidst at belyse empirien ud fra de to fænomenologers begreber og forståelser, samt en inddragelse af 

Ziehes pointer og den kategoriale dannelse set i relation til Rudolf Steiner skolen. 
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3. 1 Analyse og diskussion af empirien ud fra visuel kultur 
 

 

I den brede betydning af billeder, som ”visuelt orienterede fænomener”, vil jeg med fokus først på 

”kuffert-forløbet” og arbejdet med ”plast-mennesker” illustrere, hvorledes forløbene med 

udgangspunkt i æstetisk virksomhed, i høj grad i stedet kom til at handle om visuel kultur. 

Indenfor visuel kultur kan man sige, at det ville have været ligeså relevant at arbejde med kufferten 

og mennesket som de visuelle fænomener disse jo er, men at fokus og udgangspunkt imidlertid lå 

med vægt på elevernes egen fremstilling af disse ud fra målet om at ”repræsentere det valgte land”. 

At dette ikke ligefrem ”emmer” af visuel kultur, er både tydeligt i kraft af vægten på elevernes egen 

fremstilling i forskellige formsprog og udtryk, men især i kraft af opgaven om at repræsentere eller 

udtrykke landet ”uden ord” eller i et mere abstrakt udtryk. Der var således ikke som udgangspunkt 

fokus på ”blikket” eller på inddragelse af forskellige måder at se på. 

 

Som kort nævnt i afsnittet med visuel kultur, er den sansebaserede orientering rettet bl.a. mod 

menneskets tavse viden, og via udforskningen af sansemæssige kvaliteter i situationer og genstande, 

at bidrage til den personlige erfaringsdannelse og dermed konstruktion af viden. (Buhl og Flensborg 

2011). Det særlige ved tavs viden er altså, at det udtrykker færdigheder og viden der ikke 

umiddelbart kan omsættes til verbalt sprog. Denne ”tavse viden” kan komme til udtryk på forskellig 

vis, og idet der ikke, som empirien viser, var fokus på ”forskellige måder at se på” blev det tydeligt 

under elevernes fremstillinger, hvordan disse forskellige måder at se på alligevel kom i spil. Et 

sigende eksempel var fra observation af en pige-gruppe, der tydeligvis fremstillede en England- 

kuffert ud fra det man kunne kalde ”turist-blikket”, i form af udformning af bl.a. en polo-rytter, 

tekop og kande, røde London-busser og ”Big-ben”. Man kan sige at dette ”indhold” er et fint 

genstands-felt i forhold til visuel kultur, da alle de opremsede elementer både hver for sig og 

tilsammen jo går under ”visuelt orienterede fænomener”. Gruppens kuffert er bestemt en rammende 

fremstilling af England, hvor betragteren nok ikke vil være i tvivl om landet, og da visuel kultur 

ikke handler om at finde frem til ”universelle” sandheder, men derimod bevidsthed om hvordan vi 

via blik og optik, konstruerer forskellige virkeligheder, er dette ”turist-blik” et virkelig godt 

udgangspunkt for at ”betragte sin betragtning”, og dermed stille spørgsmålstegn ved de 

”selvfølgeligheder” hvorved vi skildrer en virkelighed. Empirien viser hvordan processen og 

forløbet gav mulighed for at eleverne kunne opnå bevidsthed om, at dette blot er én måde at se på. 
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En klassisk/kritisk tilgang til ”turistblikket” kunne være at gå ind i en refleksion omkring 

reklamebranchens manipulerende magtspil i forhold til at skildre landene på en netop ”romantisk” 

måde, der så at sige ”taler til os”, men ud fra en visuel kultur orientering, vil måden at arbejde med 

dette billedfelt mere være med en orientering af, hvordan relationen spiller en rolle for med hvilket 

blik vi ser på et visuelt fænomen, og at dette blik kan tage nye positioner og derved konstruere en 

anden virkelighed. En sådan tilgang bliver derfor mere undersøgende end egentlig samfundskritisk, 

og åbner op for at kigge på de relationelle spil, disse måske ”stereotypiske” blikke også indgår i 

(Illeris 2002). I undervisningen blev det lagt op til at eleverne selv (hjemmefra) undersøgte og 

indhentede information. Empirien viser hvordan undervisningen kan åbne op for at inddrage de 

forskellige billedfænomener, altså med fokus på hvordan landet fx skildres i hhv. et turistkatalog, en 

reklamesøjle, et nyhedsindslag, en hjælpeorganisation osv. Med disse som udgangspunkt, bliver 

omdrejningspunktet derfor ”med hvilket ”blik” vi ser på disse forskellige billeder”, altså at blive 

mere bevidst om forskellen i fx. et skønhedssøgende eller romantisk blik i forhold til et nysgerrigt, 

undersøgende eller nuanceret blik. I forløbet var det op til eleverne selv, (ubevidst) at ”vælge” 

hvordan de ønskede at fremstille og skildre deres land, hvorfor ”den tavse viden” så at sige ikke 

blev udfordret, men udelukkende blev ”udtrykt” i et æstetisk og deraf fortsat ”tavst” sprog. Dette er 

der så at sige ikke er noget ”forkert” ved, men set ud fra visuel kulturkompetence begrebets 

forståelse, læner denne undervisning sig ikke op af det, som med Helene Illeris (2002) forståelse, 

viser sig ved vigtigheden i at billedundervisningen ”(…)opbygger et relationelt felt, hvor koder ikke 

ses som ”udtryk” for den enkeltes evner og personlighed, men som socialt orienterede 

konstruktioner, man kan være fælles om (…)”(ibid. 246). I denne tilgang går man derfor udover 

billedkunstfeltets fokusering på billedfremstilling samt billedanalyse, og arbejder i stedet med de 

forskellige koder og hvordan de konstrueres i forskellige (sociale og kulturelle) sammenhænge 

(ibid.). I denne kontekst ”tilfører” læreren så at sige også ”nye koder” eller blikke til de allerede 

eksisterende koder eleverne anvender (ibid.). 

Igennem ”kuffert-forløbet” foregik mange ”forhandlinger”, overvejelser og samtaler i de forskellige 

grupper om, hvad, hvorfor og hvordan de kunne udforme kufferten. I relation til den 

sanseorienterede model, ligger der i denne orientering også en forståelse af, at viden skabes i den 

sociale interaktion mellem ”tavs” eller skjult viden og den eksplicitte viden, hvor en tredje viden 

udvikles i sociale praksisser, en såkaldt selvoverskridende viden (Buhl og Flensborg 2011). Via delt 

praksis og delte refleksioner i fællesskabet der endnu ikke er afprøvet, udvikles denne 

selvoverskridende viden, der både indeholder refleksionen (gennem handlingen og det der gribes og 
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afprøves) men også refleksion over processen.(ibid.) Med inddragelse af ”forskellige optikker”, kan 

man måske sige, at processen (og deraf viden) optimeres eller giver en ”meta-indsigt” som en 

erkendelse af sammenhænge og konstruktioner i sociale praksisfællesskaber. I denne forbindelse 

inddrages visuel kulturs relationelle orientering, der indeholder viden eller erkendelse af, at man i 

de sociale praktikker man indgår i, altid positionerer sig i forhold til et givent visuelt 

omverdensfænomen eller begivenhed (ibid.) (her kufferten og landet der skildres), der dog 

indeholder ”det tilfældige”, som man via ”iagttagelse af iagttagelsen” kan ”få øje på”, hvilket også 

åbner op visuel kulturs refleksive orientering. Refleksiviteten udtrykker netop opmærksomheden på, 

at den position man ”bebor” er èn ud af mange mulige, hvorved man kommer på afstand af og 

forholder sig mere objektivt til sin kommunikation og dermed ser på ”kommunikationen i 

kommunikationen” (ibid. s. 131). I fasen med ”vidensdeling- og ideer”, lå refleksionen mest 

eleverne imellem, ud fra hvad/hvilke informationer de havde søgt på hjemmefra og dermed hvad de 

”havde lyst til” at skildre, men ved spørge ind til hvorfor de havde valgt som de havde, blev der 

åbnet op for det Helene Illeris (2002) kalder noget tredje, som jeg i denne sammenhæng tolker som 

det at se på sine valg i en ”2. position”, altså at se på sine valg udefra. Elevernes svar var i denne 

sammenhæng udtrykt som ”det kan vi godt lide”, ”det er lige som det der er i bogen” eller ”vi har 

fundet nogle skabeloner af elefanter og giraffer som vi laver mønstre efter”, hvilket skildrer en 

noget ”subjektiv” refleksion over deres valg. Subjektivering og valgene vil jeg belyse senere i 

analyseafsnittene, hvor jeg inddrager den behandlede teori om dannelse og det senmoderne, men her 

blot for at pointere, hvordan læreren kan åbne op for denne tredje vej, via inddragelse af det 

relationelle som betydningsbærende element, og hvilken rolle vi har, dels i forhold til de valg vi 

tager, men også hvordan billedet ”fortæller sig” og dermed ”vil noget forskelligt” da meningen 

skabes både ud fra beskuer, den kontekst vi indgår i, samt de visuelle begivenheder disse er en del 

af (ibid.). Der ligger altså ingen ”fordømmelse” eller fokus på hvad der er en ”rigtig” eller ”forkert” 

skildring, men derimod en orientering mod forskellige optikker og konstruktioner, og hvordan vi 

indtager forskellige positioneringer – fx som studerende/elever, som kammerat/kæreste osv, der alle 

har indflydelse på den kommunikations og interaktionsproces der foregår (Buhl og Flensborg 2011). 

Dette kom tydeligt frem i gruppen der arbejde med landet Argentina, der ved deres skildring af både 

kuffert, men især deres ”plastik-menneske”, skildrede en fodboldspiller. Deres billeder var derfor 

tydelig udtryk for en ”foldbold-fan” positionering, der på den måde viste landet og mennesket som 

”landet med de seje fodboldspillere”. Eksemplet viser, hvordan forløbet gav mulighed for 
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interessante refleksioner over, hvordan vi med et andet blik – en anden positionering, som fx en 

nyhedsformidler, ville påvirke og ændre på ”kommunikations-konstruktionen”, så det ikke ”blot” 

blev til refleksioner over valget i forhold til subjektive præferencer eller tilkendegivelser. 

Med inddragelse af forskellige diskurser (Brandt 2003), vil jeg åbne op for at se på empirien med 

yderligere indblik i visuel kultur. 

En gruppe fremstillede deres kuffert ud fra et Afrikansk land. Her anvendte de skabeloner af dyr, 

såsom flodheste, giraffer og løver, der alle var lavet som ”søde tegneseriefigurer”, hvilket de 

anvendte som mønstre på kufferten. 

Kufferten viser altså tegn og symboler, hentet fra den vestlige kultur, som tegn eller ”kode” for 

afrikanske dyr, og som derfor viser en interessant konstruktion af det afrikanske land med et ”mix” 

af visuelle referencer som måske både er hentet fra ”popkulturen”, men som også viser hvordan 

”(…)de visuelles romantiske andethedsdiskurser(…)” (ibid. s. 29) fastholdes i en konstruktion eller 

blanding af visuelle tegn og koder. At de fleste gruppers fremstilling viste ”noget oprindeligt” men 

dog til tider karikeret eller klichè-agtigt, handler måske også om den ”fremmedhedsdiskurs” 

eleverne trækker på, som både refererer til mediernes fremstillede virkeligheder, men som måske i 

lige så høj grad er udtryk for det udvalg af fx fagbøger der er tilgængelige for skoleelever, som viser 

diskursen ”det fremmede og eksotiske”, altså trækker på referencer for ”det spændende”, ”det 

vilde” osv., der tydeligt viser forskellen mellem ”os og de andre” (ibid.). 

På samme måde kan man betragte gruppen der arbejde med Englandskufferten. I deres 

konstruktion, havde de valgt at lave og fremstille 3D billeder af Big ben, Londonbusser osv., og her 

ses en tydelig reference til fx fænomenet ”flip-bøger”, hvor billedet så at sige ”popper” op når 

bogen åbnes. 

Disse 3D fremstillinger anvendte grupperne fra Afrika ligeledes, og deres forskellige fremstillinger 

viser derfor hvordan eleverne trækker på forskellige referencer til disse visuelle fænomener, og som 

de valgte at ”mixe” i et samlet udtryk, der måske på den måde gør ”det fremmede” lettere at skildre. 

Elevernes brug af disse visuelle referencer, fik derfor betydning for deres konstruktioner af de 

forskellige lande. 

En måde at nuancere ovenstående og den måske Kliche-agtige fremstilling af landene, ud fra 

”turistblikket”, kan være ved at inddrage det som Buhl og Flensborg (2011) kalder identitet(er) og 

selvpræsentationer (ibid s. 35). 

I takt med den kulturelle mangfoldighed og diversitet, der kommer til udtryk ved den øgede 

mobilitet og multikulturalitet,(ibid) får betydningen af nationale selvpræsentationer måske en anden 
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vægtning, der gør at nationers og landes selvpræsentationer nærmest bliver markedsført og dermed 

bliver en del af de forskellige landes identitet (ibid.). Disse ofte ”romantiske” forestillinger eller 

klicheer, som vi har set med ”turistblikket”, bliver faktisk et billede på en virkelighed, hvor vi 

måske søger tilbage til noget ”oprindeligt”, nogle særlige kendetegn der skiller ”os” fra de ”andre”, 

og som Buhl og Illeris skildrer i forhold til at ”fastholde sit oprindelige tilhørsforhold” (ibid), som 

mange immigranter kan give udtryk for på forskellig vis, fx via deres påklædning, attituder, 

kulinariske fremstillinger osv. 

At eleverne skildrer disse, lad os sige ”kendemærker” fra de forskellige lande, kan derfor tolkes 

som et udtryk, både for turistindustriens iscenesættelse af de forskellige landes selvpræsentationer, 

men måske også som et udtryk for en virkelighed, som mange mennesker lever i, i det senmoderne, 

nemlig i forhold til at være immigrant, flygtning eller indvandrer, og hvad det betyder at bosætte sig 

i et andet land, hvor man både er fremmed men også ”hjemme”. I dette ”mix” af kulturer bliver det 

måske mere end nogensinde væsentligt for den enkelte at fastholde sin egen kultur og etnicitet, som 

derved kan komme til udtryk gennem at fastholde ”noget oprindeligt”. 

At anvende disse blikke kan være udgangspunkt for at arbejde videre med disse ”iscenesættelser” 

og hvordan vi fx iscenesætter os selv og positionerer os som dansker i Danmark eller som dansker i 

Afrika eller Istanbul. Elevernes konstruktioner viser derfor interessante udtryk for visuelle 

fænomener, som i sin sammensætning indhenter viden om forskellige virkeligheder både fra 

popkulturen, turistindustrien og mediernes fremstilling, men også en virkelighed der måske 

kendetegner det senmoderne menneske, og som derfor illustrerer de forskellige muligheder der 

foreligger for at ”bebo” en virkelighed for en tid. 

Her kan også trækkes en tråd til Thomas Ziehe og den ”identitetsdiskurs” der kan kendetegne det 

senmoderne og skolen, som via decentrering åbner op for ”en tredje vej”– pointer der vil blive 

belyst i analyse afsnittene om dannelse og det senmoderne, samt i begrundelsen af det optimerede 

undervisningsforløb sidst i projektet. 

 

Efter denne analyse med blik på visuel kultur, og hvorledes man med forskellige blikke kan betragte 

empirien, vil jeg i det efterfølgende afsnit belyse samme empiri, men nu med blik på dannelse i 

visuel kultur. 

 

3.2Analyse og diskussion af empirien og visuel kultur ud fra den etiske og den æstetiske 

dannelsesdiskurs 
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Hvis jeg tager udgangspunkt i de diskurser jeg i ovenstående afsnit præsenterede ud fra blik på 

visuel kultur, kan det med inddragelse af begreber fra selvdannelsesdiskursen, så som ”smag og 

afsmag” belyse hvordan eleverne tager afsæt i forskellige forståelser der refererer til bl.a. 

”subjektive” udvælgelser, ud fra måske netop smag. 

Udvælgelsen af grupperne var, som nævnt i præsentationen af empirien, ud fra en sansemæssig 

oplevelse, og dermed som udgangspunkt ud fra hvad der ”talte til dem” og som de følte sig 

tiltrukket af. Allerede i denne udvælgelse, ses tegn på hvordan eleverne vælger ud fra forskellige 

præferencer og ønsker der giver mulighed for, at kunne arbejde ud fra ”sig selv” som 

omdrejningspunkt. Fremstillingen af gruppernes kufferter, bar derfor tydelige tegn på disse 

”smagsreferencer” idet fx pigernes gruppe lagde stor vægt på en ”romantisk-æstetisk” fremstilling, 

hvor drengenes grupper mere skildrede deres egen reference og smag i forhold til fx fodbold 

(Argentina), indianere (Nordamerika) og Aboriginals (Australien), altså konstruktioner der viser 

referencer til det også ”stereotypiske” og ”køns-refererende” der kan ligge i dette. Måske allerede 

det at de vælger at inddele sig i pigegrupper og drengegrupper, viser tegn på, at smagsfællesskaber 

også refererer til kulturelle socialiseringer, der får betydning for, hvad vi anser for god smag eller ej 

eller hvad piger vs drenge foretrækker. 

Med et blik på den ”stemningsmæssige” tilknytning til fællesskaber som beskrives i selvdannelsen, 

kan der forekomme en umiddelbarhed, der kan problematisere den refleksivitet der kræves for at der 

kan være tale om dannelse. Hermed kan umiddelbarheden og spontaniteten blive styrende og vise 

sig ved det som Ziehe beskriver som tidlig identitetslukning, og som kan medføre at det unge 

menneske bliver lukket overfor andre kulturer eller ”det fremmede” og dermed også lukker af for 

”anderledes blikke”(jf. visuel kultur) 

Den etiske dannelsesdiskurs taler for, at udgangspunktet må være i globale problemstillinger, der 

kan gøre det unge menneske reflekteret og etisk ansvarlig i forhold til fremtidige valg. Argumentet 

er, at der ofte i skolen, forekommer en såkaldt snæver eller lukket ”nærhedsetik” der kan forhindre 

en overskridelse af elevens egenverden, der i stedet lukker sig om sig selv, og derfor møder verden 

og det fremmede med ubehag. Man kan sige, at set fra et etisk dannelsesperspektiv, fordrer 

dannelsen både at kende sig selv og sin kulturelle historie, men i særdeleshed også at udvise 

villighed og åbenhed til at lære andres historie, kultur og livsformer at kende. Den kritik som den 

etiske dannelsesdiskurs læner sig op af, kræver så at sige en direkte inddragelse af etiske 

overvejelser, forstået som ”(…)overvejelser vedrørende visionen for det gode liv over tid. En vision 
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vi som mennesker nødvendigvis er medskabere af i kraft af vores livsførelse og i kraft af den måde 

vi dømmer andres.” (Kjær 2010 s. 88). Disse problemstillinger eller overvejeler er dog ofte så 

abstrakte og svært tilgængelige, at det kan have den uheldige konsekvens at fastholde eleverne i en 

form for lukkethed, der derfor modarbejder den etiske dannelsesdiskurs` hensigter. Med inddragelse 

af visuel kultur, argumenterer jeg derfor for en anden tilgang. I min optik er visuel kultur et bud på, 

hvordan læreren (og undervisningen) kan danne ”bro” mellem det abstrakte og det nære, mellem 

subjektet og omverden, idet udgangspunktet ikke ligger i at ”løse” disse problemstillinger, men 

derimod at få øje på de konstruktioner virkeligheden og verden er opbygget af.  Man kan sige at 

visuel kultur går ”bagom” de globale problemstillinger, og i stedet stiller skarpt på blikket som en 

bagvedlæggende årsag til at verden er som den er. Dette er måske sat lidt på spidsen, men med 

forståelse for hvordan vi konstruerer virkeligheder via forskellige optikker, giver det eleverne 

forståelse for, at vores blik, forstået som tilgang til verden, i sidste ende også har indflydelse på 

vores deltagelse i denne. Den etiske dannelsesdiskurs fordrer altså at vi åbner op for etiske 

overvejelser for ”det gode liv over tid” og hvordan vi er medskaber af denne i kraft af vores 

livsførelse og måde vi dømmer andres. Via visuel kultur får vi i stedet øje på hvordan vi ser og 

hvorfor, fx om vi ser ud fra det ”fordømmende” eller ”dømmende blik”, det ”lukkede blik” osv., og 

hvordan vi via optikskift kan ændre på disse fastlåste forestillinger (jf. det habituelle blik). 

I visuel kultur udforskes derfor de forskellige forudsætninger vi har for at møde verden, og i den 

forbindelse kan man sige at eleverne konfronteres med de konsekvenser der følger med valg af blik 

eller optik - altså at blive klogere på hvordan og hvorfor, hvilket i min optik netop er at 

arbejde ”etisk orienteret”. Sat på spidsen kommer visuel kultur i denne sammenhæng derfor mere til 

at handle om kommunikationen, og hvordan metarefleksionen åbner op for at se eller forholde sig til 

sin egen kommunikation, og ikke et fokus på at løse konkrete problemstillinger, som fx hvordan vi 

kan skaffe føde og vand til Etiopien. 

 

Delkonklusion 
 

 

Jeg argumenterer derfor for at visuel kultur inddrager elementer fra begge dannelsesdiskurser. Via 

den visuelle kulturkompetence, åbnes der op for en erkendelse af verden (som konstrueret) og 

dermed også en forståelse for de (etiske) valg de træffer. Orienteringen mod verden er en del af 

visuel kultur ligesom refleksiviteten er central, hvorfor visuel kultur så at sige åbner op for en mulig 

syntese, med bevidsthed om både den æstetiske og den kosmopolitiske stemme. 
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Sammenfattende kan man derfor sige at erkendelsen i denne sammenhæng, mere kommer til at 

handle om forståelse af sammenhænge på ”metaplan” frem for erkendelse bygget på ”faktuel 

viden”, og at visuel kultur derfor i sin ”abstrakthed” faktisk bliver en meget konkret og nærværende 

dannelsespraksis. 

 

Jeg vil nu inddrage Løgstrup og Merleau-Pontys begreber, i et forsøg på at sammenholde og 

sammenkæde disse begreber i forhold til arbejdet med visuel kultur, og dermed argumentere for, 

hvorfor jeg mener, at deres begreber fortsat er relevante at inddrage i en senmoderne kontekst. 

 

3.3Analyse og diskussion af empirien og visuel kultur ud fra Merleau-Ponty og K.E. Løgstrup 
 

 

Jeg vil brede min argumentation ud til at omfatte visuel kultur kompetencebegrebet som overordnet 

forståelsesramme, for at begribe, hvordan vores sansning og vores krop, og denne ”tavse” ikke- 

artikulerede viden, er vores umiddelbare udgangspunkt for at møde verden og vores orientering i 

denne. 

I det vi træder ind i et rum, betragter et visuelt fænomen og altså agerer i forskellige situationer, gør 

vi det med kroppen som udgangspunkt, og lader derved sanserne komme før artikulationen. Vi 

bevæger os rundt i verden uden egentlig at tænke over, at vi derved også bliver en del af rummet. Vi 

afkoder så at sige rummet ud fra koder der er lagret i os (kulturelt og socialt) og vi oplever ikke 

problemer med disse, før vi støder ind i ”anderledes” eller fremmede konstruktioner, hvor vi ikke 

formår at skabe en betydning eller afkode den sammenhæng disse indgår i. I disse situationer slår 

vores erfaring altså ikke til, og vi må forsøge at skabe nye betydninger ud fra disse nye sansninger – 

eller vi forsøger at skabe mening ved at fastholde tidligere forståelser som vi forsøger at tilpasse 

dette nye. 

Man kan belyse dette ved at inddrage Merleau-Pontys forståelse af symbolske former, og hvordan 

mennesket erfarer verden gennem forskellige varianter af disse. Ofte kæder vi begrebet ”symbol” 

sammen med det Merleau-Ponty benævner som en repræsentativ funktion(Rasmussen 1996 s. 68), 

hvor fx en gren i legen bliver til et sværd, eller et hjerte bliver symbol på kærlighed. Merleau-Ponty 

breder begrebet symbolsk form ud som omfatter en forståelse for egenkroppens evne til 

selvoverskridelse, en bevægelse hvor kroppen via sansningen kommunikerer meningsfuldt med 

verden. (ibid.) I denne optik er udtrykssansningen skildret som den ”(…)før-refleksive 

tilstedeværelse i verden”(ibid. s. 86), som betegner et synæstetisk ”væren” hvor sanserne 
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kommunikerer med hinanden. Empirien viser, hvordan eleverne i det første møde, hvor 

udgangspunktet var i oplevelsen, allerede er i en form for anonym kommunikation, mellem krop og 

rum, og mellem krop og genstandene. Rummet bliver så at sige ”til” idet eleverne træder ind, 

ligesom der forekommer en anonym kommunikation fx i form af en stemning, som får betydning i 

forhold til hvordan eleverne positionerer sig i forhold til rummet og de ting der er derinde, og derfor 

får betydning for det ”blik” de senere skildrer i de fremstillede kufferter. Disse indtryk vil, via 

medieringen (kufferten) derfor i min forståelse, være en forlængelse af egenkroppen, der viser 

elevernes særlige kropslige ”eksistensmåde” (ibid.) som Merleau-Ponty i forbindelse med kunstnere 

kalder ”(…)en måde at bebo og lade verden komme til syne gennem hændernes og øjnenes 

indbyrdes symbolske virke”(ibid. s. 163). 

Egenkroppens permanens (ibid. s. 95) har altså den interessante ”evne” til på ”(…)umærkelig og 

anonym vis (at) etablere sig i et rumligt normalleje” (ibid. s. 97), hvorfor man kan sige at 

egenkroppen så at sige tilpasser sig forhold der modsvarer den vante virkelighed, og at det ikke er 

en rationel, ”tænkt” ”tilpasning”, men egenkroppens anonyme kommunikation med rummet. Min 

tolkning er, at synet og synsmåden, er en del af egenkroppen, hvorfor synet så at sige ”tilslutter sig” 

denne habituelle krops anonymitet, og derfor også i en vis udstrækning, som visuel kultur påpeger, 

er ”habituel” i den forstand at den på forhånd er rettet mod verden på en bestemt måde. 

Ved at inddrage Løgstrups begreb benævningens fortrolighed, bringer det en yderligere belysning 

af, hvordan vi møder verden. Jeg tolker begrebet på den måde, at vi oftest, for ikke at sige altid, 

møder verden med en rationel og analytisk tilgang, og altså på forhånd begrebsliggør det vi oplever, 

ud fra tidligere erfaringer, der så at sige fastholder os i èn virkelighed. Denne fortrolighed gør, at vi 

ser på verden ud fra bestemte optikker, hvorfor vi så at sige må bagom denne fortrolighed, som også 

med et visuelt kultur begreb kunne kalde ”selvfølgeligheder”, for at skabe nye sansninger og nye 

forståelser. Tavs viden er færdigheder der er lagret i kroppen, hvorfor kroppen også, i min optik, er 

medvirkende til at skabe nye erfaringer. At eleverne således allerede som udgangspunkt er 

fortrolige i benævningen (fx at de allerede med det samme gættede på landene) gør at medieringen 

næsten bliver en form for repræsentativt symbolsk udtryk for denne, altså at der ligger en form for 

udtrykssansning, men at benævningens fortrolighed gør at eleverne befinder sig i en form for 

”ordning” af genstandene i forhold til deres egen ”erfaringskrop”, der dog ikke det øjeblik 

”forvandler” eller gør den tavse viden synlig. 

Illeris(2002) nævner begrebet ”antirefleksion” som med udgangspunkt i ”metarefleksion” udforsker 

og stimulerer ”ren sansning” (ibid.), hvilket jeg i sammenhæng med Løgstrups begreb og forståelse, 
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vil bruge som argument for en mulig pædagogisk tilgang til at komme bagom benævningens 

fortrolighed. I et sådan eksperiment, er sansningen udgangspunkt for oplevelsen, hvor eleverne så at 

sige ”tvinges” ud af vanetænkning, og ud af fastlåste (kropslige) ”visheder”. Denne ”rene sansning” 

kan ske ved fx blindtegning, tegning med venstre hånd, male til musik, udforskning af rum med 

udgangspunkt i hvad vi sanser osv. (ibid.), eller i forbindelse med empirien, at lade den første 

oplevelse (med sansningen) være endnu mere ”ren”. Et sådan eksperiment kunne ske ved at alle 

eleverne får bind for øjnene, og på den måde bliver tvunget til kun at sanse via føle- og lugtesansen, 

og på den måde ikke får mulighed for at begrebsliggøre oplevelsen med det samme. 

I denne tilgang åbnes der derfor også op for Merleau-Pontys forståelser af egenkroppen og væren-i- 

verden, i forhold til at erkende den kropslige eksistens og den positive tvetydighed som er udtrykt i 

denne. 

I denne forbindelse tolker jeg hans begreber og sætter dem i relation til hvordan det at lukke ned for 

nogle af sanserne, og dermed tvinge eleverne til at bruge de andre sanser endnu mere, kan åbne op 

for egenkroppens tvetydighed, der i og med at erfaringer er lagret i denne, kan danne nogle (måske) 

nye forståelser, når eleverne rør ved de udvalgte objekter. Kommunikationen mellem de forskellige 

sanser åbner derfor op for nye erkendelser, da tavs viden netop, som Merleau-Pontys fremhæver 

det, er usigelig, og at sansningen derfor er udgangspunktet for menneskets viden om sig selv og 

verden. 

 

Delkonklusion 
 

 

Som nævnt har mennesket en naturlig symbolik til at overskride sig selv, og med blik på empirien 

og visuel kulturbegrebet, giver det en forståelse for, hvordan vi ikke blot er en del af omverdenen, 

men at denne på samme tid bliver en forlængelse af os (egenkroppen). At sidde på en stol, at tegne 

med en blyant, at bruge en gaffel som jo alle er visuelle fænomener, bliver hermed en forlængelse 

af kroppen, og som noget vi måske ikke engang tænker over mere, da vi, som Merleau-Ponty 

beskriver det, fører os frem på en anonym måde, ligesom disse fænomener bliver selvfølgeligheder 

der indgår som en del af vores verden. 

Dette understreger argumentet for hvorfor visuel kultur taler for at udfordre ”det vante blik” og 

hvorfor vi må åbne op for at kunne ”betragte verden med undren” ud fra Merleau-Pontys optik, eller 

det som i visuel kultur bliver beskrevet som ”the curious eyes”, det nysgerrige blik. Med den 

sansemæssige orientering (jf. visuel kulturs orienteringsmodeller) undersøges hermed de 
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”(…)kulturelle former for sanseuniverser eller ”sensorer”, dvs. kulturelt bestemte måder at sanse 

på” (Buhl og Flensborg 2011 s. 116). 

Den helhed vi altid er rettet mod i vores perception (jf. Merleau-Ponty) kan forklares ud fra mange 

optikker, men ved at tage udgangspunkt i sansningen, kan der åbnes op for ”(…)indlevelse, dvs. en 

evne til at ”tage bolig i artefakterne omkring os” (ibid. s. 117), som en mulighed for at nå bagom 

perceptionen, og bagom ”vanetænkningen og fastlåst systemtænkning”, og i stedet at åbne op for 

nye sansninger, nye erkendelser og nye måder at se verden på. 

 

3.4Analyse og diskussion af empirien samt visuel kultur, med inddragelse af Thomas Ziehes 

forståelse af den senmoderne ungdom og inddragelse af Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse 

 

På trods af at dette projekt ikke handler om Rudolf Steiner skoler i forhold til folkeskolen, er det, i 

kraft af hele feltets og projektets orientering, nødvendigt at inddrage forståelser for den 

antroposofiske og deraf pædagogiske tilgang, idet den i sammenhæng med Ziehes pointer, 

illustrerer at Steinerskolen er kunstige, og derfor åbner op for at jeg kunne ”løse opgaven” 

anderledes end hvis jeg havde været i en folkeskole. 

Rudolf Steiner skolen bygger på faste, traditions- og rituelle mønstre, som går igen dagen og året 

igennem, fx i form af opremsning af små digte før (og efter) hver undervisningstime, faste 

sæsonrelaterede ritualer eller ”fejringer” der skal markere livets cyklus, og en undervisningsform 

der i struktur og form går igen gennem alle 12 år, og stort set ikke har ændret sig siden den første 

skole blev grundlagt i Danmark. 

Steinerskolen har derfor ikke været præget af reformpædagogikkens bølge, men har derimod 

fastholdt antroposofien som grundlag for den pædagogiske praksis, hvorfor skolen så at sige 

tilbyder en struktur der er meget traditionsbunden, som måske er nogle af de ting Ziehe efterlyser. 

Steinerskolen har et ”tydeligt” hierarkisk mønster, en tydelig autoritet hos lærerne og normer og 

værdier der både er tydelige og artikulerede i form af pædagogikken (antroposofien) der 

gennemsyrer hele skolens hverdag, og derfor måske bygger på den ”civiliserethed” Ziehe taler om. 

I denne forståelse kommer decentrering derfor til at handle om noget helt andet. Den gode 

anderledeshed bliver i denne optik måske netop den undervisning jeg præsenterede for eleverne, 

hvor forløbet åbnede op for anderledes blikke og anderledes måder at gå til et stof på – en 

undervisning der måske ikke havde skabt samme begejstring i en folkeskole. I Steinerskolen (i 

underskolen) er eleverne ikke vandt til fx elevmedindflydelse i undervisningen. Det interessante er 
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derfor at diskutere hvorvidt Ziehes pointer er aktuelle med blik på Steiner skolen. Man kan sige at 

Steiner skolen repræsenterer noget kunstigt – nogle værdier og normer der kan synes så faste, at 

eleverne i denne form ikke som udgangspunkt i undervisningen udelukkende lever ud fra 

egenverdens selvcentrering. Men eleverne er jo en del af det senmoderne samfund, og selvom 

skolen fastholder nogle gamle traditioner og ritualer, vil eleverne i deres hverdagsliv alligevel være 

en del af de kendetegn som Ziehe pointerer hvor subjektiveringen er i centrum. 

Dog var det tydeligt i forløbet, at eleverne ikke opponerede mod undervisningen, men tværtimod 

tydeligt havde en form for motivation der kan savnes i folkeskolen. Eleverne var i stand til at 

fordybe sig i undervisningen, og havde ikke, som mange lærere kan opleve, problemer med at være 

i flow. Undervisningen generelt på Steiner skolen bærer præg af ”god tid”, og idet pædagogikken 

ikke læner sig op af en vidensøkonomisk diskurs, fx diskursen om faglighed og test (Hammershøj 

2012) er undervisningen derfor ikke præget af en underliggende ide eller mål om at ”pace” eleverne 

frem, så de kan modsvare de samfundsmæssige krav og forventninger. Dette er pointer der ikke er 

uvæsentlige at medinddrage i en argumentation ud fra Ziehes optik, da Steinerskoler så at sige 

”socialiserer” og ”kulturaliserer” ud fra helt andre forståelser og værdier end der ligger i 

folkeskolens værdi- og læringspædagogiske grundlag. 

På den ene side er elevernes forforståelse og tilgang derfor en anden end den kan være i en 

folkeskole, idet Steinerskolen vægter det kreative på lige fod med det faglige og boglige. Dette 

skaber naturligvis et andet ”udsigtstårn” og en anden ”erkendelse” og tilgang til det at mediere eller 

udtrykke, og det at arbejde med den æstetiske virksomhed. På den anden side kan Steinerskole 

elever være præget af en meget ”klassisk” tilgang og forståelse af kunst og æstetik der altså ikke 

inddrager refleksionen direkte i undervisningen, og som viser sig i empirien fx i form af manglende 

forholden sig kritisk/refleksiv til stoffet. Det vigtigste for eleverne var derimod at skabe ”et smukt” 

æstetisk udtryk, da det blandt andet er disse kvaliteter der anerkendes af skolen (og forældre). 

 

Med inddragelse af Klafkis kategoriale dannelse vil jeg forsøge at belyse hvordan denne, lad os 

sige ”klassiske” tilgang til undervisningen, på sin vis (også) understøtter den ”åbenhed” som ligger i 

denne dannelses forståelse, og hvordan visuel kultur kan forstås i denne kontekst. 

 

Den danske billeddidaktiker Kristian Pedersen, inddrager den ”Klafkiske” tænkning eller 

kategoriale dannelse i relation til faget billedkunst, via sin kritisk -konstruktive erfaringspædagogik, 

og betoner potentialerne i at kvalificere dels erfaringsperspektivet, dels den eksemplariske 
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udvælgelse af læringsindhold og dels den kritiske dimension (Buhl og Flensborg 2011). 

Kristian Pedersen læner sig således op af nogle klassiske tilgange til faget, der blandt andet kommer 

til udtryk via den æstetiske virksomhed, eller arbejdet med æstetiske læreprocesser, og altså også 

den tilgang som var udgangspunkt for min undervisning. Kristian Pedersen viser derfor tydelige 

referencer til fænomenologien, og læner sig så at sige op ad nogle af de forståelser der ligger i 

denne tilgang. 

Med inddragelse af visuel kultur som er dette projekt omdrejningspunkt, kan man sige at visuel 

kultur i højere grad vil være optaget af didaktiske problemstillinger som metode, og derfor i en vis 

forstand uafhængig af et givent emne (ibid.). I visuel kultur, med udspring i den angelsaksiske 

verden, vil fokus eller optagetheden netop være hvordan man lærer at se hvad man ser (ibid.) fx at 

identificere og forandre synsmåden, altså et fokus på erkendelsen af at vi konstruerer forskellige 

virkeligheder (afhængige af de valg vi foretager). I denne forståelse kan man sige at indholdet er 

mindre væsentligt fremfor metoden, da det mere er refleksionen og erkendelsen af konstruktionen af 

blikke eller ”optikker”, snarere end tilegnelse af viden der bliver af afgørende betydning for 

dannelsen. 

Men hvilke elementer og forståelser af den kategoriale dannelse kan da anvendes i arbejdet med 

visuel kultur? 

Det dialektiske forhold mellem stof og elev, kan måske overføres til den dialektiske forståelse der 

kan ligge i visuel kultur, hvor billedets betydningsbærende del eller element sker i relationen 

mellem objekt og subjekt, hvorfor man kan sige at eleven så at sige må stille sig ”åben” for denne 

relation (jf. tidligere argumenter i analyseafsnittene). Dette kan måske virke meget søgt, men med 

forståelse af de to fænomenologers begreber som jeg har belyst empirien ud fra, giver bl.a. 

Løgstrups begreb ”benævningens fortrolighed”, en forståelse for nødvendigheden i at udfordre 

vores (til tider) fastlåste forestillinger i mødet med verden for at vi kan nå til nye erkendelser. 

Hvis ”verden skal åbne sig for eleven” og omvendt, kræver det en villighed, som jeg tolker der 

ligger i Ziehes forståelse, og som ifølge ham kan mangle i folkeskolen, der derfor problematiserer 

dannelsens selvoverskridelses element. 

Det såkaldt eksemplariske ved forløbet kan anes ved, at udgangspunktet lå i den æstetiske 

virksomhed, hvor indholdet (også) har (stor) betydning. Kuffertforløbet åbnede op for, via visuel 

kultur, at forlade ”identitetsdiskursen” og i stedet se på ”det fremmede” med andre øjne, der med 

blik på konstruktionen, åbner op for at udvide elevernes erfaringshorisont. Decentreringen kom 

derfor til udtryk ved at ”ruske op i” elevernes selvfølgeligheder eller med Ziehes ord ”visheder”, 
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således at medieringen ikke (udelukkende) handler om at ”udtrykke sig selv”, men derimod at 

skildre ”et blik” ud af mange mulige, og dermed give mulighed for at åbne op for noget tredje. 

 

 
4. Optimering af empirien – med 3 nye sammenhængende forløb 

 
 
Jeg har valgt at udforme et undervisningsforløb (se bilag 2) som understøtter og perspektiverer 

empirien og teorien. 

Undervisningen vil være delt op i 3 forløb - inspireret af konceptet og strategien ”Show and 

tell”(Buhl og Flensborg 2011 s. 209) og begrebet ”Visitors”(ibid. s. 214). 

 

Begrundelse 
 

 

Undervisningen understøtter Ziehes pointer om decentrering, forstået som muligheden for at træde 

ud af ”sig selv” og opleve ”(…)en nydelse ved ikke at være i den samme identitet hele tiden. (Illeris 

2007 s.27). Undervisningen giver dermed mulighed for at ”bebo” en virkelighed for en tid (jf. 

analyse af empirien), og skabe mulighed for den nødvendige selvoverskridelse som ligger i hele 

dannelsestanken. 

Med de skiftende positioneringer, vises og ikke mindst opleves det ”relationelt betingede” der ligger 

i dette, hvor de forskellige positioneringer udforskes og åbner for erkendelse om også det 

omskiftelige der ligger i positioneringens karakter (ibid.). Ud fra oplevelser af de handlemuligheder 

der er til stede, får eleverne mulighed for at træde ud af subjektiveringen, for en tid. Billedkunst 

kommer derfor også til at handle om andet end den misforståede opfattelse af, at ”her kan vi udfolde 

og udtrykke os selv” (en misforståelse der kan siges at blive understøttet af den manglende 

prioritering i skolen som helhed). 

Da positionering kræver afprøvning i handling (ibid.), understøtter det yderligere pointerne der er 

fremkommet i de forskellige analyser i dette projekt, at analyse som ”refleksions-strategi” 

(ibid.) ”bør” erstattes af aktive selviscenesættelser, hvor egenkroppen så at sige bliver udgangspunkt 

for oplevelsen, men uden om forventningen om at skulle ”finde sig selv”. I stedet tages der 

udgangspunkt i spørgsmål som fx ”hvilke positioneringsmuligheder konstruerer det?” (ibid. s. 27) 

hvorved ”(…)billedanalysens traditionelle diskursive tolkning og afkodning af et ”udtryk”(…)” 

forlades til ”(…)fordel for en aktiv, visuel og diskursiv konstruktion og afprøvning af 

positionsmuligheder.” (ibid. s.28) 
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Jeg har nu belyst empirien ud fra flere vinkler, samt inddraget et optimeret undervisningsforløb, 

hvorfor jeg i nedenstående afsnit kort vil konkludere på min problemstilling og opsummere ud fra 

de pointer der er fremkommet gennem analyserne og diskussionerne i projektet. 

 

 
5. konklusion 

 
 
Ser man på Formålsparagraffen, skildrer dem nogle overordnede forståelser og retningslinjer som 

den danske folkeskole skal bygge på. Disse smukke (og værdiladede) sætninger viser grene helt 

tilbage fra oplysningstiden men især romantikken, med vægt på barnets ”iboende kraft” og 

potentiale, og selvom Formålsparagraffen har ændret sig gennem tiden, viser den fortsat tydeligt 

skolens dannelsesopgave, en opgave der gælder skolens overordnede sigte, og som trækker tråde 

ned gennem hele institutionen med grene ud i alle fag. 

Billedkunstfaget har ligeledes ændret sig, både i ord og indhold, og selvom faget har bevæget sig fra 

en klassisk, æstetisk forståelse, til en forståelse og orientering af faget ud fra den samtid der 

kendetegner det senmoderne, knytter der sig fortsat nogle (til tider) uheldige ”associationer” eller 

”forventninger” til faget, fx at ”her kan vi udfolde os kreativt og udtrykke os selv”, altså 

tilkendegivelser der viser hen i noget nærmest terapeutisk. 

Empirien og analyserne viser derfor, hvordan dannelsen udfordres i dag, og hvordan den 

senmoderne ungdom ofte lader subjektiveringen være styrende for undervisningens indhold, der 

forventes at skulle modsvare den enkelte elevs egenverden og derfor være udtryk for subjektive 

værdier og præferencer. Billedkunst er derfor ofte et (fortsat) meget misforstået felt, og ikke mindst 

et felt og et fag der ikke bliver vægtet og prioriteret på linje med (andre) fag, såsom dansk og 

matematik, og derfor kan være med til at fastholde uheldige tendenser hos de unge. 

Jeg har derfor argumenteret for, hvordan jeg ser visuel kultur komme ind med en nyskabende og 

yderst relevant og aktuel tilgang til faget billedkunst. 

Som dette projekt viser, handler visuel kultur ikke om at ”afskrive” den æstetiske praksis, som kan 

være en misforstået opfattelse, men tværtimod i at finde en balance og nytænke og ikke mindst 

sammentænke faget, på tværs af andre fag og på tværs af kulturelle og sociale felter, og på den 

måde gøre praksis nærværende, relevant og ikke mindst dannende og kompetencerelateret. I denne 

optik går visuel kultur så at sige hånd i hånd med den æstetiske læreproces, hvor visuel kultur ikke 

fremstår som den æstetiske virksomheds uforenelige modsætning. 
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jeg argumenterer for at visuel kultur rummer, ikke blot færdigheder (som kan ligge i diskursen om 

test og faglighed) men som også omfatter dannelse og har blik på kompetencer, via udvikling af 

elevernes visuelle kulturkompetence, som i min optik i særdeleshed retter sig mod de udfordringer 

vi står overfor, og som også den vidensøkonomiske diskurs efterlyser. Jeg argumenterer derfor for, 

at visuel kultur også retter et blik på samfundet, ikke ud fra et samfundskritisk blik, men med en 

orientering i forhold til hvordan vi konstruerer forskellige virkeligheder. Med den tilgang kommer 

visuel kultur mere til at handle om forståelse af sammenhænge på ”metaplan” frem for erkendelse 

bygget på ”faktuel viden”, hvorfor jeg argumenterer for, at visuel kultur i sin ”abstrakthed” faktisk 

bliver en meget konkret og nærværende dannelsespraksis, der derfor også tilgodeser den etiske 

dannelsesdiskurs` orientering mod fremtiden. 

Med spørgsmålet om ”på hvilken måde begrebet erkendelse kan forstås og anvendes i faget 

billedkunst”, har jeg derfor med dette projekt, betragtet erkendelse i en nutidig kontekst via visuel 

kultur, og stillet skarpt på hvordan visuel kultur åbner op for erkendelser, der ikke blot knytter sig 

til et afgrænset fag eller til skolen som sådan, men som breder sig langt ud over skolen og ind i livet 

og den virkelighed vi alle er en del af, og alle er med-skabere af. 

Visuel kultur inviterer derfor eleverne (og lærerne) ind i et rum af (uanede) muligheder – et rum der 

bliver til, konstrueret og rekonstrueret, og som sprænger nogle af de til tider fastlåste rammer og 

blikke vi alle har. Heri ligger også svaret på om det ”overhovedet er relevant at tale om erkendelse i 

en nutidig kontekst” – for selvfølgelig er det relevant, måske mere end nogensinde. 
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Bilag 1 
 
 

Visuel model over progression af teori og analyser 
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Bilag 2 
 
 

Optimeret undervisningsforløb ud fra 3 sammenhængende forløb. 

 

 

Undervisningen vil være delt op i 3 forløb, hvor omdrejningspunktet er inspireret af konceptet og 

strategien ”Show and tell”(Buhl og Flensborg 2011 s. 209) og med inddragelse af 

begrebet ”Visitors”(ibid. s. 214). 

 

 
”Show and tell” konceptet er oprindeligt introduceret af W.J.T. Mitchell, som en måde at invitere 

eleverne til at gentænke, på hvilke måder visuelle konstruktioner er med til at forme menneskets 

sociale liv. (ibid.) ”Show and tell” kan derfor ses som en slags intersubjektiv udveksling, hvor 

eleverne beskriver visuelle fænomener, men uden at anvende visuelle begreber. (ibid.) Eleverne skal 

altså ”(…) vise, hvordan man ser, at vise se-måder.” (ibid. s. 210). 

 
 

1.forløb 

Undervisningens 1. forløb, tager udgangspunkt i ”turistblikket”, men gør nu dette til et bevidst og 

ikke tilfældigt valg. 

Ved at lade elevernes (skolens) nærområde være udgangspunkt for at ”lege turist”, udfordres og 

undersøges det vante blik, og med hvilket blik vi er vant til at se på vores område med, fx at se 

området som ”kedeligt”, ”grimt” osv. Med ”anderledes blikke” og ud fra konceptet ”visitors”, 

tvinges eleverne til at se på det vante men nu med blik på ”det skønne”, ”det anderledes”, ”det 

sjove” osv., præcist som var de turister i deres eget område. 

Eleverne positionerer og iscenesætter altså sig selv (og hinanden) og tager billeder af hinanden 

eller ”selfies”, hvor de bevidst vælger forskellige synsproteser (ibid.) som indgår i disse 

iscenesættelser. 

 

2.forløb 

Undervisningens 2. forløb udvider begrebet ”visitors”, hvor udgangspunkt fortsat er deres nærmiljø, 

men nu i form af at eleverne påtager sig en rolle, fx som etnograf (ibid.), der skal rapportere hjem til 

de andre om et samfund hvor skikke, artefakter og ritualer er helt ukendte og derfor 

virker ”fremmede og eksotisk”. I dette scenarie går eleven altså med på den præmis der ligger i 
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konceptet ”show and tell”, hvor visuel kultur ikke ”eksisterer” men må forklares og beskrives, som 

skulle de forklare det til en fremmed fra en anden planet. Målet er altså at tydeliggøre forskellige 

synserfaringer, og at få en bevidsthed om visuel kultur som vi tager som noget ”selvfølgeligt” (jf 

Ziehes pointer), og ”(…)gøre disse til et område for analyse og refleksion samt – især – lære at få 

øje på, hvordan andre ser”(ibid. s. 210). Dette fænomen kan drages en reference til det visuelle 

fænomen ”Fraklerne”, hvor ”Onkel Sam” rapporterer tilbage om alt det mærkelige og fremmede og 

oftest uforståelige, men ikke desto mindre fascinerende han oplever i den menneskelige verden. 

 

3.forløb 

Undervisningens 3. forløb handler om hvordan vi vælger at vise et land, fx gennem billeder, 

souvenirs o. lign., og hvilken betydning udvælgelsen af disse visuelle fænomener har for det indtryk 

man dermed formidler til hinanden. Eleverne vælger visuelle objekter som skal repræsentere landet 

(nærområdet) og begrunder sine valg. 

Her tages udgangspunkt i overvejelser om både det kontekstspecifikke (ibid.) (altså hvad der er 

særligt for det lokale), og det kontekstgenerelle (ibid.) (altså hvad der er globalt genkendeligt). 


