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ABSTRAKT 

Arbetet söker kartlägga visuell kultur som begrepp och pedagogisk strategi. Med 
utgångspunkt i teorier kring visuell kultur inom olika discipliner och utifrån olika 
länders definitioner undersöks visuell kulturpedagogik i Danmark. En central fråga i 
arbetet är huruvida visuell kultur är ett nytt bildämne eller en angelägenhet för 
skolans alla ämnen. Undersökningen är hermeneutisk och består av tolkningar utifrån 
litteratur och intervjuer. För att se hur visuell kultur som pedagogisk strategi fungerar 
i praktiken har kvalitativa intervjuer genomförts med tre verksamma lärare i 
Danmark. Databearbetningen av materialet har sedan skett mot bakgrund av de 
skrifter och teorier som behandlar området visuell kultur. Det som framkommit i 
arbetet är att visuell kultur i Danmark utvecklats till en visuell kulturpedagogik som 
skall ses som ett förslag till ett självständigt fält eller ämnesområde. Pedagogiken 
presenterar ett teoretiskt ramverk som bygger på reflektionsteorier med det visuella 
som utgångspunkt. Med avstamp i sociokulturella teoribildningar står seendet i 
centrum i form av olika seendepraktiker, där blick, billeder, begivenhed och 
betragter är centrala begrepp. Pedagogiken erbjuder en metod som kan användas i 
skolans alla ämnen. Visuell kulturpedagogik är inte en fråga om ett nytt bildämne, 
eller en del av bildämnet utan ett nytt kunskapsfält, där det visuella är 
utgångspunkten för reflektion och utvecklande av kunskap.  

 

 

 

 

 

Sökord: Visuell kultur, visuell kulturpedagogik, bild, bildpedagogik, pedagogik, 
blick.
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1 INTRODUKTION 

 

Sedan några år tillbaka har bildavdelningen i Kalmar ingått i ett projekt inom 
Nordplus med namnet Visuell kultur. Projektets syfte var att undersöka hur 
bildämnet gestaltar sig i våra fyra nordiska länder Danmark, Finland, Norge och 
Sverige samt att utveckla en möjlig gemensam metod att arbeta med visuell kultur. 
Lärarutbildare från lärarhögskolor i Holbaek, Vasa, Volda och Kalmar deltog. 
Initiativet till projektet togs av den danske universitetslektorn Ole Reinhold Jensen. 
Under projektets gång träffades vi vid de olika lärosätena i våra respektive länder för 
diskussioner om hur vi skulle gå tillväga för att utveckla visuell kultur som ett 
pedagogiskt ämnesområde. Det stod ganska snart klart att vi som deltog i projektet 
bar med oss våra respektive ämnestraditioner som påverkade våra diskussioner kring 
begreppet visuell kultur. Själv kände jag en enorm förvirring över vad begreppet 
egentligen stod för.  

Ole Reinhold Jensen presenterade för oss andra ett antal artiklar om visuell kultur 
som ” pedagogiskt fagområde” och sakta gick det upp för oss att man i Danmark 
forskat, skrivit och också prövat att arbeta i vissa skolor utifrån ett teoretiskt ramverk 
vid namn ”visuell kultur”. Detta gjorde mig nyfiken och fick mig att läsa vidare.  

Två saker intresserade mig särskilt: dels undrade jag på vilket sätt våra nordiska 
länder skilde sig åt, respektive liknade varandra när det gällde synen på ämnet, dels 
ville jag verkligen förstå vad man i Danmark menade när man talade om ”visuell 
kultur som en pedagogisk strategi” Allt eftersom jag läst danska texter, diskuterat 
med kollegor och själv reflekterat över begreppet så insåg jag att den pedagogiska 
diskussionen i Danmark starkt skilde sig åt från de övriga nordiska länderna. 
Pedagoger som Helene Illeris, Ingegerd Flensborg och Mie Buhl har sedan början av 
2000 – talet utvecklat ett teoretiskt ramverk och specifika metoder för att arbeta med 
visuell kultur i skolan.  

Att försöka kartlägga och öka förståelsen för visuell kultur som en pedagogisk 
praktik i Danmark är intressant även för bildpedagoger i Sverige. Att synliggöra det 
arbete inom fältet visuell kultur som faktiskt bedrivs i danska skolor av bildlärare 
idag kan tillföra intressanta aspekter på den bildpedagogiska diskussionen i Sverige. 
Det faktum att det i våra nordiska länder finns olika diskurser när det gäller 
bildämnets framtid och hur skolan skall möta de förändringar som vårt samhälle 
genomgår är intressant att undersöka och försöka dra slutsatser från.  

I ett större perspektiv kan frågan ställas om hur bildämnet skall möta de förändringar 
som skett i vårt samhälle när det gäller vår alltmer visuella värld. 
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2 PROBLEM 

 

Syfte och frågeställningar 

Intentionen med mitt arbete är att diskutera hur de förändringar som skett i vårt 
samhälle ifråga om det visuellas betydelse för vår konstruktion av kunskap påverkar 
bildämnets innehåll. Då begreppet visuell kultur är alltmer vanligt förekommande i 
pedagogiska sammanhang och har utvecklats till ett eget ämnesområde som man 
kallar visuell kulturpedagogik i Danmark, kan visuell kultur vara av intresse även för 
bildpedagoger i Sverige. 

 

Mitt arbete syftar till att kartlägga vad visuell kultur som pedagogisk strategi 
innebär samt att undersöka hur tre danska bildpedagoger ser på visuell 
kulturpedagogik i teori och praktik. 

 

Frågeställningar: 

 Vad innebär visuell kultur som pedagogisk teori och praktik? 
 Hur undervisar lärare i Danmark i visuell kultur som metod? 
 Hur förhåller man sig till relationen mellan analys och produktion? 
 Är visuell kultur ett nytt bildämne eller ett nytt pedagogiskt fält? 
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3 METOD 

Här presenteras arbetets vetenskapsteoretiska ansats och vilken metod som används 
för att undersöka min frågeställning. Därefter beskriver jag hur arbetet gått till och 
vilken eventuell metodkritik som kan finnas i undersökningen. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I mitt arbete använder jag mig av hermeneutiken som vetenskaplig ansats. 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Under 1900-talts har hermeneutiken 
utvecklats mot en existentiell filosofi som syftar till förståelse av livsvärlden och den 
mänskliga existensens grundbetingelser. Man menar att det går att förstå andra 
människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och 
mänskliga livsyttringar. (Patel, Davidsson, 2003) Man menar också att människan 
har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och handling, och som det går att 
tolka och förstå innebörden av. En hermeneutisk ansats innebär att arbetet styrs av en 
frågeställning som ska besvaras utifrån tolkningar av arbetets olika delar, som ska 
sättas i samband med arbetets helhet. Tolkningen av de olika delarna får därför inte 
full betydelse förrän de sätts samman. (a.a) 

 De olika delarna som jag utgått från är litteratur i form av böcker och artiklar som 
beskriver ämnet visuell kultur som teori samt presenterar ett ramverk för en 
pedagogisk praktik samt intervjuer med lärare som i egen praktik arbetat med visuell 
kultur. Eftersom den litteratur som beskriver visuell kultur till sitt innehåll varierar 
mellan olika länder samt mellan olika vetenskapstraditioner så har 
litteraturgenomgången varit viktig för att få en översyn och en förståelse för vilka 
teoretiska utgångspunkter som finns för tolkning av vad visuell kultur innebär.  

Judith Bell skriver i sin bok Introduktion till forskningsmetodik att 
litteraturgenomgången är viktig för:  

utan en sådan kommer man inte att få någon förståelse för det tema man valt, 
inte ha någon bild av vad som redan gjorts på området, hur detta utforskats och 
vilka de viktigaste frågeställningarna är. I det projekt man genomför förväntas 
det att man visar att man besitter kunskap om tidigare forskning i ämnet. Det 
innebär att man ska visa att man har insikter om såväl huvudsakliga teorier på 
området, hur de utvecklats och hur de tillämpats som den kritik som riktas mot 
olika arbeten inom ämnesområdet ( Bell 2005). 

I litteraturgenomgången har jag hittat viktiga frågeställningar som sedan undersökts 
vidare genom intervjuer med lärare som arbetat med visuell kultur i sin egen praktik.  

Dessa intervjuer har generat ytterligare frågor som ställts mot fakta som framkommit 
i litteraturgenomgången. 

Lärarnas tolkning av verkligheten tillsammans med min analys och tolkning av 
visuell kultur som teori och praktik formar arbetet och avslutas med reflektioner av 
innehållet utifrån frågeställningen. Tolkningen av de olika delarna får därför inte full 
betydelse förrän de sätts samman ( Patel & Davidsson 2003).  
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3.2 Metodval 

Min metod består av kvalitativa fallstudier i form av intervjuer med lärare som  
arbetat med visuell kultur i sin egen praktik. En styrka i valet av intervju som metod 
är att jag kan få mer utförliga svar och tankar kring området än om jag genomfört 
undersökningen på annat sätt. Intervjusituationen medger möjligheten att följa upp 
och fördjupa frågeställningar under samtalets gång. En brist i undersökningsmetoden 
är att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån det resultat jag får in. Dels 
på grund av att de intervjuade endast består av tre lärare och dels därför att det i 
kvalitativa undersökningar alltid finns en risk att tolkningen färgas av den som 
intervjuar och får en subjektiv tolkning. ( Patel, Davidsson, 2003)  

Jag anser dock att eftersom mitt arbete syftar till att kartlägga visuell kultur som 
pedagogisk praktik är fallstudier som undersöker några pedagoger syn på området 
med exempel från deras egen praktik en metod som är lämplig i relation till syftet. 

 

3.3 Urval 

Urvalet av de lärare som jag intervjuat har skett med hjälp av min danske kollega Ole 
Reinhold Jensen som var en av deltagarna i projektet Visuell kultur som 
genomfördes inom Nordplus.  

Intervjuerna genomfördes med tre lärare som undervisar i visuell kultur. Dessa lärare 
har erfarenhet från olika områden inom utbildningsväsendet. Min intention var att 
göra intervjuer med lärare som arbetat med visuell kultur i praktiken för att få deras 
syn på pedagogiska aspekter inom området. Av dessa tre lärare är två kvinnor och en 
man. Denna fördelning av kön har inte till kommit medvetet men är en styrka då det 
ger balans mellan kön i min undersökning. 

 

Lärare A har nyligen gått i pension men undervisade tidigare som lektor i 
billedkunst på lärarutbildningen i Holbaek. Han har erfarenhet av att arbeta med 
visuell kultur som pedagogisk strategi med studenter på lärarutbildningen samt med 
verksamma lärare ute i dansk grundskola i olika projekt.  

 

Lärare B arbetar halvtid som klasslärare och bildlärare i Billedkunst i 
folkeskolanoch halvtid på Centrum för skolundervisningmidler, CFU Sjaelland, som 
är ett statligt centrum som tillhandahåller material och kompetensutvecklingskurser 
till lärare. Där har hon utvecklat kurser i visuell kultur som pedagogisk strategi som 
erbjuds lärare från olika ämnen och olika stadier i den danska grundskolan.  

 

Lärare C är utbildad i konst och pedagogik vid Danmarks pedagogiska universitet. 
Hon har undervisat vid lärarutbildningen i Holbeck under några år och arbetar som 
undervisnings och utvecklingsansvarig vid ett av Köpenhamns största museum sedan 
5 år tillbaka. 
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3.4 Genomförande och bearbetning 

Genomförandet har skett genom intervjuer som, i två av fallen spelats in för att få 
största möjliga tillförlitlighet. Enligt Patel och Davidsson (2003) lagras då 
verkligheten så att den kan avlyssnas många gånger för att försäkra att allt som sades 
uppfattas korrekt. En av intervjuerna genomfördes genom en telefonintervju där 
anteckningar gjordes under intervjuns gång. Dessa anteckningar har sedan skickats 
till den intervjuade för synpunkter och eventuella korrigeringar.  

Databearbetningen av materialet har skett mot bakgrund av de skrifter och teorier 
som behandlar området visuell kultur. Intervjuerna har följt de frågeställningar som 
formulerats under syftet och dessa frågeställningar har sedan legat till grund för min 
kategorisering av intervjusvaren. De inspelade intervjuerna är lagrade i ljudfiler. Den 
intervju som genomfördes via telefon finns bevarad i skriftlig form. Svaren i 
intervjuerna analyserades och tolkades mot teorikapitlet och i diskussionskapitlet 
förs en diskussion runt de slutsatser som dragits av arbetet och de resultat som 
framgått. 

 

 

3.5 Metodkritik 

Den kritik man kan ha på metoden är att det urval av lärare som intervjuats är lärare 
som är mycket positivt inställda till visuell kultur som pedagogisk strategi. Detta ger 
eventuellt en ensidig syn på området då inga lärare som har kritik mot pedagogiken 
får komma till tals. Ytterligare en svaghet i metoden är att jag talat med lärare och 
fått ta del av exempel från arbeten som genomförts men inte själv varit med i arbetet 
med visuell kultur i praktiken. En undersökning som även inkluderat observation 
som metod hade gett en mer uttömmande analys av visuell kultur som pedagogisk 
metod men har tyvärr inte rymts inom detta arbetes ramar. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Min teoretiska utgångspunkt i undersökningen av visuell kultur som pedagogisk 
metod kommer att redogöras för nedan. Den utgår från en kartläggning av de 
nordiska ländernas ämneskonceptioner och forskningsområden som genomfördes 
under ledning av professor Lars Lindström på uppdrag av vetenskapsrådet 2009.  

 

4.1 Visuell kultur versus visuell kommunikation 

Vetenskapsrådet gav 2009, under ledning av Lars Lindström, professor i pedagogik 
med särskild inriktning mot praktiskt-estetiska ämnen vid Stockholms universitet, ut 
en rapport som ger en översikt över didaktisk forskning på bildområdet i de nordiska 
länderna. Intentionen var att undersöka vilka begreppsliga referensramar som 
utgjorde den bildrelaterade didaktikens kunskapsbas. Representanter för de olika 
länderna redogör i rapporten för den historiska utveckling som bildämnet genomgått 
samt synliggör de teman som är centrala i den bildpedagogiska forskningen i ämnet 
idag. I översikten uppenbarades nationella skillnader som, enligt författarna, var 
oförväntade. Det visade sig att den vokabulär som de olika författarna använde för att 
beskriva bildämnets pedagogik och forskning varierade mellan de olika nordiska 
länderna.  

I Sverige var estetiska läroprocesser och mediering centrala teman medan man i 
Danmark talade om bildkonst och visuell kultur. I Finland förkom teman som 
mångkulturalism och konstbaserad forskning och i Norge var konst, design och miljö 
centrala teman. Island visade på ett mångfacetterat närmande till bildpedagogik där 
forskningen ofta var kopplad till läroplansfrågor. 

En förklaring som Lars Lindström finner till dessa skillnader är var 
bildlärarutbildningen i de nordiska länderna är placerad. Den finska 
bildlärarutbildningen är placerad vid universitetet för konst och design, den danska 
vid pedagogiska universitetet, den norska bildlärarutbildningen vid universitetet för 
arkitektur och design och den svenska är nära knuten till lärarutbildning vid ett antal 
olika högskolor. Den isländska bildlärarutbildningen finns endast på masternivå och 
ligger vid fakulteten för lärarutbildning ( Lindström 2009). 

 

Syftet med rapporten var att ge en översikt över den forskning som bedrivs inom 
bildpedagogiken i norden idag. I rapporten presenterar Lindström en modell som 
synliggör olika forskningsansatser som används i studier och forskning kring 
bildämnet. I modellen visar Lindström att bildpedagogiks forskning endera har sitt 
ursprung i ett utbildningsvetenskapligt/pedagogiskt perspektiv eller i ett konstnärligt 
perspektiv. Fokus i forskningen kan endera vara inom visuell kommunikation eller 
inom visuell kultur. 

Betoning ligger endera på bild som ett språk eller bild som en text. Metaforen bild 
som språk fokuserar på uttrycket, på produktion av bilder medan metaforen bild som 
text fokuserar på tolkning och analys av bilder (a.a). 
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Figure 1. Research approaches to visual arts education.

 
( Bild 1. Lindström 2009 s. 15) 

 

När man närmar sig bildämnet utifrån visuell kultur så fokuserar man på kontexten 
snarare än det specifika mediet bild. Perception är utgångspunkt för arbetet snarare 
än produktion. Närmar man sig däremot bildämnet utifrån visuell kommunikation är 
produktion en självklar del av arbetet i ämnet bild.  

Lindström menar att i bildämnets praktik bör dessa två perspektiv överlappa 
varandra men i sin diskussion kring olika diskurser kring bildämnet i de nordiska 
länderna föredrar han att hålla dem isär (Lindström 2009).  

Ovanstående modell utvecklas av Lindström ytterligare till en begreppskarta för att 
synliggöra de områden i vilka forskning inom bild bedrivs idag. Den begreppskarta 
som presenteras söker organisera olika begrepp i relation till utbildning kontra konst 
och visuell kommunikation kontra visuell kultur. 

 
( Bild 2. Lindström 2009 s. 17) 

 

Lindström illustrerar i sin modell hur visuell kultur ligger nära begrepp som visuell 
etnologi, diskursanalys och konstteori, alltså i huvudsak reception och teorier om 
bild medan visuell kommunikation befinner sig i samma område som bildproduktion, 
konstnärlig forskning och bildanalys.  
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Under senare år har bildpedagogisk forskning haft en stark betoning på 
sociokulturella teorier. Men medan man i Sverige diskuterar medieringens roll i ett 
sociosemiotiskt perspektiv med fokus på visuell kommunikation så har man i 
Danmark utvecklat en konstruktivistisk modell, som man benämner visuell 
kulturpedagogik. Denna utgår från vårt seende och undersöker såväl det visuella, de 
blickpositioner vi intar samt den sociala och kulturella kontext som omger dessa 
(Lindström 2009). 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Under rubriken tidigare forskning kommer jag att redogöra för de teorier och 
traditioner som ligger till grund för begreppet visuell kultur. Eftersom begreppet 
används inom olika vetenskapliga traditioner med delvis olika betydelser kommer 
jag att göra ett försök att belysa visuell kultur och dess innebörd från några olika 
länders användning av begreppet. Speciellt fokus kommer att ligga på de skrifter och 
det teoretisk ramverk som ligger till grund för den danska synen på visuell kultur 
som pedagogisk praktik. Då medier, populärkultur och ungdomskultur varit ofta 
förekommande inom den svenska bildpedagogiska debatten så kommer jag även att 
behandla begrepp som mediekompetens, mediering och det vidgade textbegreppet. 

 

  

5.1 Visuell kultur som begrepp och tradition 

Visuell kultur som begrepp dök upp i början på 90-talet då det kom som ett svar på 
de förändringar som mediesamhället och samtidskonsten förde med sig när det gäller 
vårt förhållande till bild, konst och reklam. I länder som USA, England, Tyskland 
och Spanien blev begreppet aktuellt inom undervisning då man i dessa länder haft 
fokus på konsten som ett centralt område för bildundervisningen.  

I takt med att nya medier och sociokulturella teorier tog plats inom samtidskonsten 
och gränserna mellan konst, vetenskap och reklam upplöstes blev det för pedagoger i 
dessa länder aktuellt att diskutera en förskjutning från konstbegreppet till ett mer 
vidgat begrepp för ämnet. Benämningar på skolämnet såsom ”Art”, ”Arts and 
Crafts” stämde inte längre med det innehåll som borde rymmas inom ämnet och i 
olika artiklar, böcker och tidskrifter började begreppet ”Visuell kultur” att dyka upp 
som ett mer adekvat begrepp för ämnet ( Freedman 2003). 

Visuell kultur är dock ett vitt begrepp som inte har en enhetlig definition. 

Svårigheten att ge en klar definition på vad visuell kultur innebär är ett centralt tema 
i en artikel som publicerades redan 2003 i Konsthistorisk tidskrift där Dan Karlholm, 
professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, reflekterar över det han 
benämner som ett expanderande forskningsfält vid namn visuell kultur. Han talar om 
en intresseförskjutning inom humaniora mot visuell kultur som utmanar det monopol 
som konstvetenskapen haft på de visuella kulturprodukterna.  

 

Begreppet visuell kultur är, enligt Karlholm, ett svårdefinierbart område. I ett försök 
till överblick av området söker han studera den litteratur som finns på området och 
finner en mångfald som han beskriver på följande sätt:  

Den intresseförskjutning inom humaniora i riktning mot visuell kultur som vi 
bevittnat under senare tid framstår som alltmer paradoxal. Dels tycks detta fält så 
gränsöverskridande rent empiriskt och så teoretiskt vidöppet för 
mångvetenskapliga äventyr, dels, vid närmare påseende, så relativt slutet i båda 
dessa avseenden, som om man redan funnit sin metadisciplinära form… 

( Karlholm 2003. s.186 ). 
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De två dominerande teoretiska discipliner som Karlholm finner ligga till grund för 
detta nya forskningsområde är konstvetenskapen och Culture studies. 

Inom Culture studies skiljer han på två forskartraditioner. Den ena har sina rötter 
inom det brittiska universitetsämnet Culture studies som formades på 60-talet med 
förgrundsgestalter som Raymond Williams och som idag framförallt företräds av 
Stuart Hall. Dess teoretiska bas är främst neo-marxism samt post-strukturalism och 
dess främsta forskningsområden är populärkultur och vardagsföreteelser.  

Den andra forskartraditionen har etablerats sig bland teoretiskt tongivande konst – 
och filmhistoriker i USA, som en följd av importen av Culture studies från 
anglosaxiskt håll. En viktig faktor kring denna etablering är inflytandet av europeisk 
filosofi och kulturteori inom amerikansk humaniora där poststrukturalismen med 
namn som Barthes och Foucault blivit betydelsefulla. De visuella kulturstudierna i 
USA blandar alltså konst och filmvetenskap med intellektuellt engagemang baserat 
på fallstudier från Culture studies (Karlholm 2003). 

I takt med den tekniska utvecklingen exploderat inom medieområdet har det blivit 
allt vanligare att lyfta fram det visuellas betydelse i vår kultur. Denna utveckling har 
av den visuella kulturforskaren W.J,T Mitchell benämnt som en ” Pictoral turn”, en 
förskjutning från ett lingvistiskt samhälle till ett  samhälle där meningsskapande ofta 
sker med hjälp av bilder och andra visuella uttryck (Mitchell 1994, s. 20). 

En central källa till teorier om visuell kultur är Nicholas Mirzoeffs bok An 
Introduction to Visual Culture, först utgiven 1999, uppdaterad i en ny utgåva 2009. 
Nicholas Mirzoeff är professor i Media, kultur och kommunikation vid New York 
University och har många års erfarenheter av undervisning och forskning inom fältet 
visuell kultur.  

I förordet till den senare upplagan skriver Mirzoeff att då den första upplagan gavs ut 
fanns endast en handfull utbildningar som tillhandahöll kurser i visuell kultur, främst 
i USA, Storbritannien och Australien. Tio år senare finns utbildningar över hela 
världen från Argentina till Mexico och Turkiet, över hela Europa och i alla 
anglosaxiska nationer. Detta gör, skriver Mirzoeff, att det inte längre finna behov att 
rättfärdiga visuell kultur som ett självständigt fält. Detta fält är redan etablerat, menar 
han. An Introduktion to Visual Culture spänner över ett omfattande område av 
visuella former från målningar, skulptur, till fotografi och tv, film och Internet. Den 
sätter fokus på frågor kring ras och etnicitet, genus, sexualitet och kropp och visar på 
hur bilder formar vår syn på naturkatastrofer, världskonflikter och krig. Boken ställer 
frågor kring hur och varför media och visuella uttryck blivit en så central och 
betydelsefull del av våra liv (Mirzoeff  2009). 

 

I Storbritannien har Gillian Rose, professor i kulturgeografi vid The Open 
University, sammanställt olika metoder för att med utgångspunkt i det visuella 
undersöka och forska kring frågor i vår kultur. I boken Visual Methodologies 
diskuterar hon relationen mellan det visuella och kultur och hur bilder och visuella 
fenomen konstruerar sociala identiteter och relationer. Bokens metoder sträcker sig 
över ett brett fält, alltifrån semiologi, psykoanalys, diskursanalys till analyser av 
komposition, innehållsanalys och studier kring betydelsen av betraktarens position. 
Hon visar även hur studenter kan, utifrån ett antropologiskt perspektiv, synliggöra 
den sociala aspekten av visuella objekt. Avslutningsvis diskuterar hon hur man 
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genom att själv fotografera som en del av ett forskningsprojekt kan undersöka och få 
svar på frågor. Detta angreppssätt är dock relativt ovanligt påpekar hon ( Rose 2007). 

Making images as a way of answering a research question is relatively rare in 
studies of visual culture, however. Instead, visual culture critics have 
concentrated their energies on critically examining the effects of visual images 
already out there in the world, already part of visual culture ( Rose  2007 s. 6). 

 

5.1.1 Visuell Culture USA 

Konst och konstvärlden som utgångspunkt för visuella studier har alltid haft en 
central plats i USA. Det är först på senare delen av 1990-talet som man införlivat 
populärkultur och instrumentell bild inom estetiska studier. En viktig utgångspunkt 
för företrädare för visuell kultur idag är att studierna motiveras av en historisk 
förändring i och med postmoderniteten.  

De europeiska filosofer som var framträdande under sent 70-tal och under 80 talet 
har starkt påverkat den amerikanska debatten kring konst och kultur och teorier 
hämtade därifrån ligger som grund för den bildpedagogiska utvecklingen i USA.  

Arthur D. Efland, professor vid Ohio State University, publicerade tillsammans med 
Patricia Stuhr, Ohio State University och Kerry Freedman, University of Minnesota 
1996 ett förslag på en postmodern bildundervisning. De redogjorde för den 
förändring som konstbegreppet genomgått från ett modernistiskt konstbegrepp till ett 
postmodernt. Syftet var att utforska vilka konsekvenser som en postmodern filosofi 
får för en kursplan i ämnet bild.  

I sitt arbete utgår författarna från teorier som lanserats av postmoderna filosofer 
såsom Lyotard, Foucault, Derrida, Jencks m.fl. Dessa teorier bildar sedan 
utgångspunkten för centrala områden som en postmoden kursplan bör fokusera på. 
En postmodern kursplan har ett multikulturellt perspektiv, menar författarna, där 
tidigare marginaliserade grupper såsom svarta, indianer, kvinnor, homosexuellas 
röster lyfts fram och diskuteras. Ytterligare en viktig aspekt i en postmodern 
kursplan är att synliggöra relationen mellan makt och kunskap och ge elever verktyg 
att förhålla sig kritiska till kulturella uttryck (Efland, Stuhr, Freedman.1996).  

Trots att författarna förespråkar ett nytt förhållningssätt till ämnet är det fortfarande 
konsten som utgör utgångspunkten för undervisningen i ämnet Art. Författarna 
motsätter sig den modernistiska synen på konst där syftet i undervisningen är att 
eleven ska utrycka sig själv konstnärligt. Istället menar de att det grundläggande 
syftet med undervisning i estetiska ämnen är att ämnet gör det möjligt för eleven att 
förstå de socio-kulturella världar de lever i. Dessa världar är representationer 
gestaltade i estetisk form. Genom konsten kan eleven få förståelse för sociala frågor 
och i eget skapande undersöka och kommentera komplexa frågeställningar (a.a). 

En betydligt bredare definition av ämnet ”Art” ger Kerry Fredman, numera professor 
i ”Art Education” vid Universitetet i Wisconsin – Madison, USA i sin bok Teaching 
visual culture. Freedman definierar visuell kultur som ”allt som är format av 
människan och upplevt genom visuell form och som formar vårt sätt att leva”. I 
denna definition inkluderas konst, populärkultur, reklam, film och video, television, 
design och dataspel. Att populärkultur och media har fått en mer betydande plats i 
undervisningen är uppenbart.  
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Freedman förespråkar en genomgående förändring av bildämnets syfte och roll i 
USA och ger förslag på en kursplan för ämnet. I och med denna förändring menar 
hon att ämnet bör byta namn från engelskans Art till Visual Culture (Freedman 
2003). 

Människors vardag och identitet präglas i allt högre grad av visuella händelser, 
förmedlade via ny teknologi i en omfattning, spridning och hastighet som i grunden 
förändrar vårt förhållande till världen och varandra, menar författaren. 

En viktig pedagogisk aspekt av visuell kultur är dess betydelse för hur vi konstruerar 
vår identitet genom såväl produktion av visuella artefakter som genom betraktande 
och konsumtion av det visuella. Detta är kanske den mest centrala frågan inom 
utbildning idag då utbildning är en process där identitet formas genom att vi 
förändras när lärande sker. Visuell kultur är interdisciplinär och multimodal, en del 
av elevers vardagsliv. Den interdisciplinära aspekten av visuell kultur är dock inte, 
enligt författaren, en fråga som ligger utanför ämnet utan snarare en fråga om att man 
i ämnet har ett perspektiv där undervisningen tar hänsyn till kulturella, sociala och 
teknologiska aspekter och utgår därifrån.   

Den egna konstnärliga produktionen är nödvändig och avgörande för undervisning 
inom visuell kultur, menar författaren. Undervisningen inom visuell kultur bör dock 
präglas av ett interaktivt arbetssätt där individer och grupper samlas för att se, 
diskutera, analysera, debattera och producera bilder. Förståelse för visuell kultur 
uppnås bäst när elever kan se relationen mellan koncept och färdighet i läroplaner 
och kursplaner. Konstnärlig produktion är en viktig aspekt av förståelse då det 
möjliggör för eleven att erfara kreativa och kritiska samband mellan form, känsla och 
kunskap. Det gör det möjligt för eleven att, genom egen erfarenhet, få insikt i frågor 
kring identitet och sociala konstruktioner. Därför bör visuell kultur inkludera 
interaktion mellan skapande och bedömning av elevarbeten.  

Det är dock inte fråga om att producera egna ”privata” bilder. Elevers skapande är en 
visuell illustration av den influens som det stora visuella utbudet utgör och som de 
dagligen möter i sitt liv. Dessa bilder bearbetas och omskapas och blir ett sätt för 
eleverna att kommunicera och reflektera kring samhälliga sociala frågor. Ett sådant 
förhållningssätt genererar en undervisning som inte i första hand ser bildproduktion 
som en privat, terapeutisk aktivitet utan som social och kulturell handling. 
Bildproduktion handlar inte om personliga känslor, menar Freedman, utan om att 
genom eget gestaltande behandla sociala frågor och göra dem personliga. 
Bildproduktion är en kunskapsprocess (Freedman 2003). 

En viktig del av bildundervisningen är bedömning. Freedman ger i sin bok 
bedömning av elevers arbete ett eget kapitel. Bedömning av elevers arbeten är inte 
något som bör göras enbart av en extern auktoritet, av läraren, utan bedömning är ett 
verktyg som kan användas för att stödja och öka möjligheterna till lärande, menar 
hon. Bedömning bör inkludera observation, intervjuer, skriftlig reflektion, projekt, 
demonstrationer, elevarbeten och självutvärdering. Dessa sätt att bedöma har, enligt 
Freedman, en lång tradition inom estetiska ämnen i motsats till andra skolämnen där 
elevens kunskaper mäts genom skriftliga prov (a.a) 

Här refererar Freedman till den så kallade Portföljmetodiken som utarbetades i USA 
på 80-talet i ett program vid namn Arts PROPEL, lett av Howard Gardner, professor 
vid Harvarduniversitetet i USA. Portföljmetodiken fick stor genomslagskraft i den 
bildpedagogiska debatten i USA och även här i Sverige där Lars Lindström 
tillsammans med Catarina Elsner genomförde projekt med portföljer i svenska 
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skolor. Den process som synliggörs i portföljen är den egna skapande processen. 
Genom att samla skisser, skriftliga reflektioner, förebilder och färdiga arbeten så ges 
eleven möjlighet att reflektera och att kommunicera sitt gett skapande. Portföljen 
fungerar också som ett verktyg för examination. Läraren kan i samtal med eleven 
diskutera den process som eleven gått igenom i sitt skapande arbete och även andra 
elever kan i så kallad ”peer review” medverka till ett stödja och utveckla elevens 
skapande (Lindström 1994). 

I Freedman bok har ett skifte ägt rum från att se elevens skapande som en ”privat” 
process, där syftet med portföljen var att synliggöra just denna process till att se 
syftet med bedömning som något som skapar medvetenhet hos eleven för det 
visuellas roll i samhället genom analys av andras bilder och produktion av egna 
bilder.  

Freedman menar att om elever ska kunna se värdet och kraften i konst så bör den 
sociala och kulturella aspekten av konst synliggöras. Historiska, politiska och 
samtida kontexter bör göras tydliga för eleven. På så sätt blir visuell kultur ett sätt att 
uppnå större förståelse, genom både betraktande och produktion, för det samhälle vi 
lever i (Freedman 2003). 

 

5.1.2 Visuell kultur i Sverige 

Hur man beskriver visuell kultur som forskningsområde varierar beroende på vilken 
disciplin som begreppet används inom. Tar man sin avstamp i Culture Studies, i 
semiotiken, inom kulturstudier, etnologi, historia, antropologi eller använder man sig 
av ett tvärvetenskapligt perspektiv på området? Olika begrepp, såsom visuell kultur, 
visuella studier, visuella kulturstudier samt ” fält för seende”, ”seendepraktiker”, 
”fält för reflektionsstrategi”, visuell läskunnighet, visual literacy existerar sida vid 
sida ( Sparrman 2006, Christensen & Illeris 2009). 

I Stockholm har tidigare professor i bildpedagogik Karin Becker introducerat ett 
koncept av visuell kultur i undervisningen som bygger på en antropologisk förståelse 
av visuell kultur. Ett sådant koncept gör att bildens centrala roll tonas ner till förmån 
för den kulturella aspekten ( Lindström 2009). 

Ytterligare ett angreppssätt som blivit vanligt i senare studier där visuell kultur 
används som metod är att studera seendet och hur seende skapas och konstrueras 
kulturellt.  Sparrman beskriver detta angreppssätt som att kultur innebär att 
människor skapar och konstruerar idéer och värderingar som de sedan ordnar sina liv 
efter. Ur dessa överenskommelser uppstår sedan olika praktiker, exempelvis olika 
sätt att se och olika sätt att framställa bilder på, som formar människors handlingar. I 
centrum för detta sätt att använda visuell kultur som område står hela processen av 
objekt, seende, betraktare och situation. Det man inom visuella kulturstudier kallar 
för hela den visuella händelsen. I boken Barns visuella kulturer studeras det sociala 
samspelet mellan ting, barn och de situationer barn befinner sig i för att förstå hur det 
visuella är en del av vardagen. Författaren ställer frågor som: Hur använder barn det 
visuella för att ta sig fram i världen och för att förstå och skapa sig själva? Vad är 
barnkultur? Hur ser barns bruk av kommersiella bilder ut? (Sparrman 2006). 
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5.1.3    Visuell kultur i Danmark 

I Danmark har visuell kultur varit ett område som intresserat lärarutbildare och 
forskare sedan ett antal år tillbaka. Under åren 2002 till 2009 arbetade man vid 
universitetet i Århus med ett forskningsprojekt som syftade till att undersöka visuell 
kultur som ett pedagogiskt ämnesområde. Initiativtagare till projektet var Helene 
Illeris, lektor i billedkunst och visuell kultur vid Danmarks pedagogiske 
Universitetsskole, Århus universitetet och gästprofessor vid högskolan i Telemark, 
Norge. Övriga deltagare var Mie Buhl, lektor i pedagogik med speciellt fokus på 
mediefrågor samt Ingelise Flensborg, lektor i pedagogik med inriktning mot 
bilddidaktik och media vid Århus universitet. Forskningsprojektet har resulterat i ett 
förslag till ett nytt ämnesområde som utnyttjar det visuella som potential för lärande 
inom en mängd ämnesområden. Detta förslag presenteras i boken Visuell 
kulturpedagogik, som jag kommer att behandla senare i uppsatsen ( Buhl, Flenborg 
2011). 

I boken Visuel Kultur, Viden, Liv, Politik, ställs frågan Vad är visuell kultur? Varför 
detta nya begrepp, frågar man sig. Varför ställer man samman två så betydelsetäta 
termer när man kunnat nöja sig med att tala om visuella studier eller bildvetenskap 
som redan är etablerade termer inom forskning? Svaret på den frågan, menar man, är 
att det redan är ett etablerat begrepp internationellt och att just denna 
sammanställning bidrar till att hålla debatten levande och ”fältet” öppet för 
nytänkande inom pedagogik och forskning ( H.D Christensen & H. Illeris, 2009).  

Dock, menar författarna, är det svårt att ge en enhetlig definition av begreppet visuell 
kultur. Kulturbegreppet i sig är redan ett komplext begrepp och man menar att 
tillförandet av visuell snarare komplicerar än preciserar begreppet. I sammanhanget 
refererar man till Wittgensteins familjebegrepp och menar att begreppet visuell 
kultur är ett sådant paraplybegrepp där många forskartraditioner och teoribildningar 
samsas. Definitionen av visuell kultur beror också på varifrån man betraktar området. 
Många konsthistoriker ser visuell kultur som en självklar utvidgning av det 
konstvetenskapliga fältet, medan film och medieforskare anser området självklart 
tillhöra mediefältets praktik. I takt med att det visuella ökar i betydelse i samhället 
har också visuella praktiker lett till att områden som antropologi och sociologi börjat 
använda sig av bilddokumentation som en självklar forskningsmetod ( a.a).  

De vetenskapliga teorier som man menar finns inom fältet är en blandning av kritisk 
teori, marxism, feminism, psykoanalys, postkolonial teori, poststrukturalism och 
dekonstruktion. Debatten kring visuell kultur i Danmark handlar mycket om 
huruvida man kan se området som ett nytt självständigt forskningsfält men då många 
av de teorier man åberopar även ligger som grund till studier inom konstvetenskap 
och inom Culture Studies så menar man att endast användandet av dessa teorier inte 
legitimerar visuell kultur som ett självständigt forskningsfält (a.a).  

 

Visuell kultur som ett självständigt forskningsfält 

Att vilja lyfta fram visuell kultur som ett självständigt forskningsfält är ständigt 
återkommande i danska skrifter i ämnet. Sedan 2002 finns visuell kultur som en 
självständig överbyggnadsutbildning och som tillval vid det humanistiska fakultetet 
vid Köpenhamns Universitetet samt, sedan 2005, som ett kompletterande ämne vid 
humanistiska fakultetet  vid Århus Universitet ( Christensen &  Illeris, 2009).  
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I ett temanummer för danska pedagoger 2003 presenterades visuell kultur som ett 
nytt pedagogiskt ämnesområde. I artikeln Visuel kultur som ny pedagogisk faglighed 
hävdar författarna att området visuell kultur bör ses som ett självständigt fält och 
som en pedagogisk praxis som är av intresse för alla skolans ämnen och inte enbart 
för bildämnet. Visuell kultur, menar de, ger pedagoger möjlighet att arbeta med 
många av de frågor som skolan ställs inför idag när det gäller mediesamhället och det 
enorma visuella utbud som möter oss.  

Med visuell kultur som utgångspunkt ställs frågor som inte ryms inom ett speciellt 
ämne i skolan. Författarna diskuterar om en förändring av den bildpedagogiska teorin 
och praktiken innebär en utvidgning, utgångspunkten för ett nytt pedagogiskt 
ämnesområde eller en upplösning, ett hot mot de självständiga vetenskapsfälten 
bildpedagogik och konstvetenskap. Den slutsats de drar är att ur pedagogisk 
synvinkel har man mest att vinna på att betrakta visuell kultur som ett nytt 
självständigt ämnesområde som berör skolans alla ämnen och som går tvärs över 
traditionella discipliner (Buhl, Flensborg, Illeris, 2003). 

Värt att notera är att bildämnet i Danmark endast är obligatoriskt i årskurs 1 till 
årskurs 5. Därefter ingår bild som en del i alla ämnen och ses som en dimension av 
lärande och elever förväntas använda sig av estetisk produktion och reflektion inom 
interdisciplinära projekt ( Illeris 2009).  

I sin artikel Visual culture as a strategic approach to art production in education 
diskuterar Mie Buhl hur bildundervisningen har fått förändrade villkor i och med den 
förändring som skett i vårt senmoderna samhälle när det gäller ungdomars bruk och 
användande av bilder och visuella uttryck. ( Buhl, 2005) Visuell kultur är, enligt 
Buhl, ett nytt sätt att förhålla sig till visualitet, speciellt inom områden som bild, 
konst och media. Visuell kultur är ett svar på de förändringar som skett och 
inkluderar, förutom bilder, alla visuella praktiker som vi idag använder som 
betydelsebärande uttryck. Barn, ungdomar och vuxna experimenterar och konstruerar 
dagligen visuella betydelsesystem såväl på sin fritid som inom skola och 
utbildningssystem. Trots dessa förändrade villkor i samhället så menar Buhl att 
skolan fortfarande undervisar i enlighet med ett föråldrat sätt att se på konst, bild och 
media. Bildundervisningen saknar adekvata koncept för att förstå samtida 
produktionsprocesser, menar hon, och vill i sin artikel föreslå ett teoretiskt ramverk 
för produktionsprocesser i det sen moderna samhället som fokuserar på seendet och 
seendepraktiker snarare än på estetiska objekt. 

Dansk bildundervisning har av tradition fokuserat undervisning i individuell 
bildproduktion i områden som teckning, målning och skulptur samt inom moderna 
medier såsom datagrafik och video. Därtill kommer ett kritiskt förhållningssätt med 
bildanalys i centrum (a.a). 

Detta, menar Buhl, är inte tillräckligt. Utvecklingen inom konst och media idag gör 
det svårt att peka på när något är en bild. Därför bör konceptet ”bildproduktion” 
bytas ut mot ”visuell produktion” och en förskjutning bör ske från den skapande 
processen till ” ett aktivt urval av visuell information”.  

”Fokus inom bildundervisningen skall därför flyttas från estetiska objekt till de 
villkor som omger seendet och vår konstruktion av ”bilder” och från förmågan 
att skapa till förmågan att göra urval” ( Buhl 2005, s. 105). 

Visuell kultur är den process som uppstår när man reflekterar över de villkor som 
omger specifika visuella praktiker. Att placera reflektion som den kärna som 
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konstruerar konst innebär att förmågan att skulptera, måla eller teckna i traditionell 
mening inte längre är avgörande för vad som är konst (Buhl 2005). 

Unga människor är mycket kompetenta, enligt Buhl, när det gäller att reflektera över 
sin egen visuella praktik men de tenderar att inte reflektera över de faktorer som 
omger den egna praktiken. Bildundervisningen saknar också strategier för att 
iscensätta denna metareflektion. Att ge elever den kunskap de behöver för att förstå 
och handla utifrån deras omgivning är utmaningen. Målet måste vara att utveckla 
adekvata kunskaper i kommunikation och interkulturell förståelse. Visuell kultur är 
det strategiska tillvägagångssättet för att uppnå dessa mål men vad vi behöver är att 
utveckla ett nytt konceptuellt ramverk för en ny terminologi inom vår pedagogiska 
praktik. Visuell kultur som pedagogisk strategi skall förstås som ett särskilt sätt att se 
på seendet och de faktorer som påverkar vårt bildspråk (a.a). 

 

Visuell kultur som pedagogisk strategi 

 Ett strategiskt tillvägagångssätt innebär alltså att en ny terminologi behövs för 
reflektion och produktion av bilder.  

Mie Buhl presenterar i sin artikel fyra nyckelbegrepp som kan användas i arbetet 
med visuell kultur.1  

Pictorial logic 

Pictorial logics syftar på olika former av visuell produktion. Det används här som ett 
sätt att synliggöra relationen mellan teknik som används och möjligheten till urval. 
Tre olika former av logic presenteras: 

Formal logic innebär att bilder och bildspråk produceras för hand i tekniker som 
teckning, målning eller skulptur. Pennan, penseln och handen är verktyg som 
används i produktionen. 

Dialectical logic innebär att bilder och bildspråk produceras genom att kopiera, 
fånga vår verklighet/omgivning genom exempelvis foto eller film. Kameran är 
verktyget. 

Paradoxical logic innebär att bilder och bildspråk produceras genom förmågan att 
välja bitar av visuell information från redan producerade eller självproducerande 
medier såsom videos eller webbsidor. Verktygen är digitala medier. 

Paradoxical logic möjliggör byggandet av en ”virtual reality” genom urval som inte 
existerar i den verkliga världen. ”Virtual reality blir en del av vår kommunikation 
och ett förhållningssätt till visuella fenomen. Vi kan här simulera foto och film 
(dialectical logic). Vi kan även simulera målning, teckning och skulptur (formal 

                                                 

 

 

 

1 Jag kommer här att använda mig av de engelska benämningarna då jag inte vill riskera att jag i min 
översättning använder begrepp som har en annan betydelse än vad som var författarens intention 



 19

logic). Detta sätt att producera bilder utgår från förmågan att göra urval snarare än 
förmågan att skapa.  

 

Production strategies 

Production strategies representerar den speciella handlingen i att göra visuella urval. 
Målet är att kunna reflektera över och specificera ett urval.  Denna strategi är 
kopplad till digital produktion, video produktion och specifika själv- 
representationer. Samtidigt möjliggör den en utforskning av den visuella repertoaren 
i det senmoderna samhället. För att göra detta använder sig eleven av olika 
produktionsstrategier såsom sampling, breaking of genre, self-simulation, quoting, 
making fragment, appropriation etc.  

 

Concept thematizing  

Concept thematizing arbetar med reflektion därför att denna strategi ifrågasätter vårt 
intresse för olika frågor. Den innebär att vi tar ett steg tillbaka och frågar oss, till 
exempel, - Varför valde jag denna genre, uttryck och stil i mitt arbete?  

Detta angreppssätt använder sig av senmoderna strategier som är både visuella och 
verbala och är en vanlig strategi inom ungdomskulturen, i konstvärlden och till viss 
del inom den kommersiella världen, menar Buhl. Ett exempel på konceptuell 
tematisering kan vara en undersökning om hur olika koncept av landskap är 
konstruerade och vilka villkor som omger dem. Konceptet landskap kan 
kontextualiseras och studeras endera utifrån en spatial eller en narrativ position. Vi 
lever i och använder landskap i vårt dagliga liv, i arbete och på fritiden, för romans, 
brott, krig, meditation och resa. Vi simulerar landskap i den virtuella världen i 
dataspel, reklam, dokumentärer etc. Utifrån varje position iakttar vi landskapet på 
olika sätt och dessa sätt konstruerar vår kunskap om landskapet. 

 

Relexive positioning 

Relexivitet innebär medvetenhet om valet av sätt att kommunicera och hur olika 
positioner förändrar kommunikationen. I praktiken innebär det att bildproduktion 
öppnar upp för olika visuella val och ger kriterier för att undersöka dessa. Till 
exempel kan eleverna utmana välkända idéer om vad ett landskap är genom att 
använda tekniker som sampling eller quoting. När de gör detta inser de att sättet att 
framställa landskap på är många och de kan få kunskaper om sin egen position som 
medlemmar i ett senmodernt samhälle ( Buhl 2005). 

 

Refektionsstrategier 

I en artikel i Bild i skolan redogör Illeris för den danska bildundervisningens historia 
från klassisk bildning till ”visuell kultur”. Hon menar att visuell kultur är en 
utmaning till aktuellt bildpedagogiskt tänkande då man istället för att fokusera på 
bilden som föremål och ämnesinnehåll fokuserar på ”visualitet” förstådd som ”sätt 
att se på”. Detta betyder att bilder och visuella fenomen inte uppfattas som isolerade 
föremål utan som delar av socialt konstruerade sammanhang som hela tiden ändras. 
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Visuell kultur handlar om seendet och hur seendet vid olika tider och platser kopplas 
till olika kulturella normer och värderingar. I centrum för studier i visuell kultur är 
utgångspunkten hela processen av objekt, seende, betraktare och situation (Illeris 
2004).   

Mie Buhl, Ingelise Flenborg och Helene Illeris har arbetat fram en konstruktivistisk 
förståelse av visuell kultur baserad på visuella fenomen, visuella händelser och 
visuell kultur som en strategi för reflektion. Detta sätt att närma sig ämnet utforskar 
hur vi interagerar med vår omgivning och varandra genom att undersöka och 
konstruera ”sätt att se på” som inkluderar både bilden, betraktaren och de sociala 
kontexter i vilken produktion och reception av bilder existerar. En modell har 
konstruerats som, enligt författarna, kan användas i den bildpedagogiska praktiken 
(Buhl, Flensborg och Illeris, 2003). 

 

 Modellen presenteras som ”de fyra B:na”  

Bilder – omfattar alla visuella fenomen som vi väljer att se på som ”bilder”, både 
fysiskt avgränsande föremål, till exempel fotografier, skulpturer och målningar, och 
fenomen, till exempel grafiska skärmbilder, rumsinredningar och tv-sändningar. 

Betraktare – omfattar ”dem som ser”, samt de positioner som de ser från. Det är till 
exempel skillnad på om en betraktare befinner sig i en ”elevposition” eller i en 
”fritidsposition”, liksom det är skillnad på hur man uppför sig som betraktare när man 
är ensam eller när man är i grupp. Att se på något eller någon är också att ingå i en 
relation präglad av makt: vem har rätt att ”glo” på vad och vem? Och när får man 
titta? 

Blick – är detsamma som ”sätt att se på”. Blickar kan vara analyserande, nyfikna, 
värderande, ängsliga och så vidare. Olika inredningar av rum inbjuder till exempel 
blicken att uppföra sig på olika sätt, men blicken styrs också i bestämda riktningar av 
betraktarens egna intentioner. På det sättet blir blicken en interaktionsform mellan 
betraktare och bild. 

Begivenheter – beteckningen ”visuella begivenheter” omfattar hela situationen när 
man ser: bilden, betraktaren och blicken. Härmed framhävs det unika i den enskilda 
situationen: bilden som den ser ut för just denna betraktare, i denna situation, på 
denna dag, med denna blick (a.a). 

 

Visuell kompetens 

I artikeln Beyoncé eller Bollywood? Visuella kvalifikationer og kompetenser i 
komplexa visuelle verdener diskuterar Helene Illeris vad begreppet visuell 
kompetens innebär. Hur skall vi förhålla oss till det engelska begreppet Visual 
literacy?  Hon lyfter fram de danska parallellbegreppen ”visuella kvalifikationer” 
och ”visuell kompetens” och med hjälp av ett exempel från en konstpedagogisk 
situation där ungdomar ingår diskuterar hon hur visuell kompetens kan utvecklas så 
att den passar det senmoderna samhällets komplexa visuella former ( Illeris 2009). 

Illeris menar att ungdomar idag arbetar med bildproduktion på ett sätt som skiljer sig 
i hög grad från skolans sätt att undervisa i bildproduktion. I stället för att arbeta med 
traditionella formgivningspraktiker som teckning, målning och modellering arbetar 
ungdomarna med performativ framställning av sig själva där strategiska val och olika 
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bildrepertoarer och kulturella och etniska symboler ingår. I arbetet handlar det 
snarare om att hantera, bearbeta och reflektera över visuell komplexitet än om att 
framställa nya bilder. 

Helene Illeris skriver i det exempel hon redogör för att: 

Utgångspunkten inte är att framställa bilder som ett fysiskt material, utan att 
”bilder” är något som görs genom att välja, iscensätta och bearbeta visuella 
referenser (Illeris 2009 s. 129). 

  Hon ger som exempel några tonårsflickor som tar fotografier av sig själva för att 
sedan med hjälp av dator sätter in sina egna porträtt istället för ansiktet av Beyoncé 
eller andra kända sångerskor. De fortsätter sedan med att välja bakgrund till sina 
bilder utifrån olika bilder de hittar på nätet. De söker på ”landskap” och ”strand” och 
hittar romaniska bakgrundsbilder med solnedgång och vattenfall.  

 I exemplet blir strategiska val och bortval av visuella framställningsformer, 
iscensättelser och referenser undervisningens centrum. Inspirerad av Mie Buhls 
pedagogiska forskning, menar Illeris att situationen tydliggör några av de många 
faktorer som kan ingå i arbetet med visuella framställningsformer i en samtida 
bildundervisning. Utgångspunkten är således, menar hon, inte framställning av bilder 
i form av fysiskt material utan ”bilder” som något som görs genom urval, 
iscensättande och bearbetande av visuella referenser. Visuell kompetens definieras 
som reflekterat användande av visuella kvalifikationer förstått som strategisk tillgång 
till visuell komplexitet (Illeris 2009).  

Hon menar, liksom Mie Buhl, att vårt nya bildtäta informationssamhälle och 
samtidskonstens utveckling gjort att den skapande process som barn, ungdomar och 
vuxna har när det gäller bilder har förändrats och idag främst handlar om att förhålla 
sig till visuella uttryck och redan existerande bilder (a.a). 

 

Visuell kulturpedagogik 

I den nyutgivna boken visuell kulturpedagogik presenteras av författarna Mie Buhl 
och Ingelise Flensborg visuell kultur som ett nytt självständigt pedagogiskt fält. Här 
tar författarna steget fullt ut och menar att visuell kulturpedagogik är ett nytt 
pedagogiskt fält som har relevans för alla områden inom utbildningssystemet i 
Danmark. Dess bredd gör att det inte går att hänvisas till ett specifikt område utan 
visuell kulturpedagogik är en angelägenhet för skolans alla ämnen och discipliner 
(Buhl, Flensborg 2011). 

Boken består av två delar. Del 1 ger läsaren en förståelse för den teori som ligger till 
grund för visuell kulturpedagogik medan del 2 ger förslag på hur man kan arbeta 
med visuell kultur i praktiken. Boken vänder sig dels till yrkesverksamma pedagoger 
som vill arbeta med bilder och visuella fenomen, dels till konstpedagoger och 
forskare inom bildkonst, danska, medier, drama, design och arkitektur. Den vänder 
sig även till lärare som undervisar inom andra områden såsom naturvetenskapliga 
och samhällsorienterade ämnen. 

Visuell kultur, skriver författarna, kan både användas som en dimension av 
undervisningens innehåll och som en tillgång till en mer allmän pedagogisk praktik. 
Genom visuellt orienterade praktiker och reflektionsformer kan undervisning och 
lärande utforska en rad centrala aspekter av den senmoderna verkligheten (a.a). 
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Liksom i tidigare publikationer (Buhl 2003) menar författarna att de förändringar 
som skett i samhället utgör utgångspunkten för nya pedagogiska problemställningar. 
Några områden som författarna diskuterar är mediers påverkan på vårt sätt att 
relatera till världen, globalitet och kulturell mångfald och vad detta betyder för vår 
identitetsuppfattning och det sätt på vilket vi representerar oss själva.  

På senare år har ett växande intresse uppstått för det visuellas betydelse som metod 
inom forskningen. Det är främst inom antropologi, etnologi samt inom medie- och 
kulturforskning som man kan se denna utveckling. Detta har inspirerat författarna 
och de definierar själva den teoretiska grunden för visuell kulturpedagogik som en 
korsning mellan teorier från visuell kultur, pedagogik och antropologi. Den visuella 
kulturpedagogikens metoder är baserat på en interaktion mellan seendepraktiker och 
reflektion. En av de viktigaste landvinningar som man uppnått inom den visuella 
kulturforskningen, menar man, är fokuseringen på hur blicken konstrueras och vilka 
strategier man orienterar sig utifrån (Buhl, Flensborg 2011). 

Till skillnad från tidigare skrifter om visuell kultur ( Buhl 2003, Illeris 2004) finns 
inte i boken den metod som utgår från de 4 B.na, Bilder, Betraktare, Blick och 
Begivenheter. Istället beskrivs tre dimensioner av visuell kultur som potential för 
lärande: Visuella fenomen, visuella begivenheter och visuell kultur som 
reflektionsstrategi. Dessa tre dimensioner, menar författarna, täcker tillsammans vad 
som kan iakttas, de situationer i vilka det iakttages och hur dessa iakttagelser kan 
reflekteras över på ett produktivt sätt i ett lärandeperspektiv.  

Visuella fenomen är en bred benämning som innefattar allt som är visuellt tillgängligt 
såväl fysiskt som digitalt. Det kan vara artefakter t.ex. målningar, fotografier och 
skulpturer, det var vara offentliga och privata miljöer, landskap, personliga 
framträdanden, TV sändningar, typsnitt, digitala plattformer, leksaker och 
bruksföremål ( Buhl, Flensborg 2011). 

Denna breda definition av visuell kultur finns också i USA där visuell kultur anses 
sammanfatta allt som är format av människan och upplevt genom visuell form och 
som formar vårt sätt att leva (Freedman 2003). 

Visuella begivenheter omfattar hela situationen när man ser: bilden, betraktaren och 
blicken. Fokus flyttas från objektet/fenomenet till hela synsituationen och det sätt 
den är konstruerad på. En visuell begivenhet (händelse) konstituerar visuell kultur, 
menar författarna, i kraft av interaktionen mellan en betraktare och ett visuellt 
fenomen. 

Visuell kultur som reflektionsstrategi är ett didaktiskt begrepp som beskriver hur 
visuell kultur kan användas i en pedagogisk praktik. Mie Buhl och Ingelise 
Flensborg presenterar i boken en strategisk reflektionsmodell som visar på olika 
aspekter av arbetet med visuell kultur i praktiken. Modellens fyra sidor synliggör 
relationer i förhållande till bildarbete både som avkodning och som betydelse. De 
fyra sidorna står i relation till varandra ( Buhl, Flensborg 2011). 
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(Bild 3. Buhl & Flensborg 2011 s. 102) 

Som vi kan se i modellen handlar betydelseproduktion om att pröva olika 
positioneringar. Genomgående för vår tids forskning, menar författarna, är tendensen 
att fokusera på refleksivitet som ett sätt att anlägga ett metaperspektiv på egna 
handlingar och val. Att positionera sig gentemot ett fenomen, ett tema, på ett bestämt 
sätt innebär att det sätt man väljer att positionera sig på får konsekvenser som skulle 
kunna vara annorlunda om man valt en annan positionering. Modellen erbjuder en 
reflektionsstrategi med utgångspunkt i det visuella där positionering och val av blick 
är central ( Buhl, Flensborg 2011).  

Undervisning i visuell kultur fokuserar på relationer snarare än individer. Författarna 
använder sig av uttrycket performativitet som de menar betyder ”handlingsyttrande”. 
Begreppet är ett uttryck för hur subjektet blir till i alla former av sociala utbyten, där 
identitet skapas av handlingar som bygger på betydelser som är kulturellt etablerade. 
Då visuella fenomen hör samman med kultur och förekommer i ett socialt 
sammanhang så är relationen till frågor rörande ekonomi, etnicitet och genus 
centrala. Med utgångspunkt i sociokulturella teorier bör visuell kultur beröra frågor 
kring makt, tolkningsföreträde och positionering.  

Visuell kultur är inte bara ett fält för teoribildning, menar man, utan också en praktik 
som handlar om att arbeta direkt med visuella samband i form av iscensättande, 
bildframställning, experimenterande med visualiseringsformer, dokumentation etc. 
De samverkande medierna vi har idag har öppnat upp möjligheterna till interaktion 
och därför gett anledning till att brukaren själv kan ändra eller skapa något nytt av de 
visuella fenomen hon möter och de visuella situationer hon förhåller sig till. Detta 
kräver både analytiska och produktionsmässiga kvalifikationer. 
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Produktionsmedierna kan vara endera digitala eller analoga. Produktionsstrategierna 
är baserade på, att man gör urval bland existerande visuella informationer. Som 
exempel, menar författarna, att eleven kan välja visuell information t.ex. bilder på 
datorn för att sedan med hjälp av olika strategier använda dem i egen produktion. 
Här pekar författarna på att eleverna även kan använda sig av remediering, det vill 
säga överföra ett medium till ett annat och på så sätt skapa ny betydelse. I ett 
didaktiskt sammanhang blir färdigheter, kvalifikationer och kompetenser i att kunna 
göra urval av central betydelse: urval av visuell information, av bilder, av medier, av 
positioner, av form och design, uttryck, förmedling etc. ( a.a). 

 

5.2 Medier och multimodalt lärande 

Vi befinner oss idag mitt i en digital revolution med en mängd nya olika medier. För 
dagens ungdomar är detta en självklar verklighet. Att få kunskap, kommunicera och 
umgås via nya medier är en del av barns och ungdomars vardag. I den pedagogiska 
debatten diskuteras hur skolan skall möta vårt nya mediesamhälle och hur skola och 
högskola ska ge elever och blivande lärare den mediekompetens de behöver. 

I Sverige har diskussionen om en förändrad bildundervisning haft en stark 
medieprofil och begrepp som mediering, mediekompetens, ett vidgat textbegrepp etc. 
har dominerat diskursen. Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med 
inriktning mot bilddidaktik och Hans Örtegren, lektor i bildpedagogik vid Umeå 
Universitetet diskuterar i En kulturskola för alla (Marner & Örtegren, 2003) och i 
Möten och medieringar (Marner, 2005) hur skolan ska möta de förändringar som 
mediesamhället innebär. Skolan har, enligt författarna, en traditionell syn på hur 
kunskap ska medieras där det talade och det skrivna ordet tillskrivs en större 
betydelse än t.ex. bild och andra medieringar. Ett sådant sätt att se på hur kunskap 
medieras kallar Marner och Örtegren för vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp. 

Detta är ett föråldrat sätt att se på kunskap, menar författarna. Istället föreslår de ett 
horisontellt medieringsbegrepp där alla medier anses lika mycket värda. 

Den relevanta frågan att ställa om en mediering är: vad kan man göra, tänka, 
uppleva med den här medieringen? Kroppen, språket, bilden, musiken, 
föremålet, datorn eller den matematiska formeln är eller medger olika former av 
medieringar för att skapa olika typer av betydelser. I de olika betydelsesystemen 
kan olika typer av kunskap medieras. Det ena mediet upphäver inte det andra. 
Alla behövs i en multi- eller intermodialitet. Språk kan t.ex. skapa begrepp och 
underlätta reflektion. Bild kan åskådliggöra rumsliga situationer. Film kan 
åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i hantverk och dans och är 
utöver det både en nödvändig förutsättning för och en del av medvetandet  

( Marner & Örtengren 2005 s. 23). 

På så sätt får vi en multimodal skola som undervisar utifrån det vidgade 
textbegreppet. En acceptans av ett horisontellt medieringsbegrepp i skolvärlden, 
menar de, skulle avsevärt kunna förbättra villkoren för estetiska ämnen och estetiska 
lärprocesser. 

Dock bör man inom skola och högskola beakta den mediespecifika aspekten av 
kunskap. Att använda olika medier som ett instrument för att uppnå kunskap inom 
skolans ämnen i ett medieneutralt perspektiv kan innebära att det mediespecifika 
förlorar i betydelse. Detta gör att elever inte får den vägledning och den tid som 
krävs för att behärska material och tekniker samt att omvandla dem till personliga 
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uttryck. Det är först när man är förtrogen med ett medium som man kan uttrycka sig 
genom det. Därför är det viktigt, menar författarna, att det mediespecifika tydligt 
definieras och lyfts fram i såväl kursplaner som i diskussionen kring estetiska 
lärprocesser och mediekompetens (Marner & Örtegren 2003). 
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6 RESULTAT 

Resultatet presenteras under rubrikerna: Vad är visuell kultur? Hur arbetar man med 
visuell kultur som pedagogisk strategi? Förhållandet mellan analys och produktion 
och Ett nytt ämne eller ett nytt pedagogiskt fält? Dessa rubriker står i direkt relation 
till de problemställningar jag formulerade under syftet. De kommer också att utgöra 
strukturen i mitt diskussionskapitel. 

6.1 Vad är visuell kultur? 

Hur skulle du beskriva begreppet visuell kultur? Vad är det? 

Lärare A menar att visuell kultur handlar om att bli bra på att iaktta all visuella 
utsagor, allt som gestaltar sig visuellt, att få strategier att se. Det visuella definierar 
han som allt: Det kan vara den verklighet vi lever i dagligen, som vår väg till skolan. 
Det kan vara ett butikcentrum, konst, design, kläder, mode, kort sagt alla visuella 
uttryck som skapar upplevelser och föreställningar, det vi kallar Begivenheter. 

Visuell kultur handlar om visuella fenomen som skapar begivenheter i vårt 
medvetande och sedan handlar det om att bli medveten om att man kan se på dessa 
begivenheter på olika sätt, från olika positioner. Han ger ett exempel på hur man kan 
se på samma fenomen utifrån olika positioner.  

Om några Hells Angels kommer åkande på sina motorcyklar så ser polisen dem på 
ett sätt, medan unga pojkar som är intresserade av motorcyklar ser på dem på ett 
annat sätt. 

Genom att inta olika positioner, att ha olika blick så skapas olika betydelser, menar 
han. 

Blick är ett centralt begrepp. Det handlar om att bli medveten om från vilken 
position ser jag det jag ser? För om jag blir medveten om det så utvecklas en 
större nyans i förståelsen av det jag ser och jag förstår att det också kan upplevas 
på andra sätt.  

 

Lärare B anser att Visuell kultur är en praxis, en strategi för att undervisa i 
Billedkunst i skolan. Den utgår från de teorier som presenteras av bl.a. Mie Buhl och 
Helene Illeris. Dessa kan enkelt sammanfattas i de 4 B:na - Bilder, Betraktare, Blick 
och Begivenheter. Visuell kultur är, enligt lärare B ett sätt att arbeta med dessa 
teorier i praktiken. 

 

Lärare C anser att visuell kultur är två saker. Dels handlar det om en utveckling av 
bildfältet, dels om vad vi ser. Inte bara hur vi ser på konst utan hur vi ser på bilder 
generellt. Här finns lite applikationsteorier, säger hon. Meningen är att vi ska 
reflektera över blickens betydelse när vi ser på konstverk. Sättet att se är centralt och 
då blir också blicken ett centralt begrepp. 
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För mig är visuell kultur ett sätt att stimulera elevers visuella kompetenser. Att få 
dem att reflektera över det visuella. Centralt är att reflektera över hur man ser, 
hur man skapar betydelse. Visuell kultur är en pedagogisk strategi på så sätt att 
när eleverna kommer till vårt museum så är det viktigt att de reflekterar över hur 
de ser i mötet med verket. När de kommer hit så ska de inte bara lära om 
konsten, de ska lära något av konsten, i mötet med konsten. Visuell kultur 
handlar om hur vi skapar betydelse i mötet med det visuella. Visuell kultur är ett 
reflektionsverktyg. 

 

På vilket sätt skiljer det sig från benämningen Billedkonst? 

 

Lärare A menar att visuell kultur en del av Billedkunst. Det kan vara ett sätt att 
arbeta med Billedkunst, menar han. Konsten kan man närma sig på olika sätt. Man 
kan ha en formalistisk analys eller en semiotisk analys etc.  Att använda olika 
analysmetoder är att se på konst med olika blick. I Billedkunst finns olika 
verksamhetsformer: upplevelse, framställning och analys. Inom dessa 
verksamhetsformer behöver man olika färdigheter. Visuell kultur passar in i ämnet 
bild på så sätt att det finns en receptionsdel och en reflektionsdel och dessa knyter an 
till produktion som handlar om visuell kommunikation. Visuell kommunikation ser 
lärare A som en del av visuell kultur. Kommunikation är ju att framställa och för att 
göra det behöver eleven kunskaper i olika material och teknik. Eleven behöver också 
färdigheter i att använda olika tecken. Analys handlar om att kunna använda begrepp 
och läsa av tecken. 

Lärare C anser att visuell kultur sätter konsten i ett större sammanhang. Billedkunst 
har ju också analys och kritisk granskning och där finns ju hela produktionen av 
bilder som är central. Visuell kultur sätter in konsten i ett större sammanhang, den 
behandlar den bildkultur vi lever i, den handlar om samtiden. 

 

Är visuell kultur en del av Billedkunst eller ska det helt genomsyra billedkonst? 

Lärare A är lite tveksam. 

Nja….Visuell kultur är ett sätt att undervisa på, en strategi. 

 

6.2 Hur arbetar man med visuell kultur som pedagogisk strategi? 

Hur ser en undervisning i Visuell kultur ut? 

Kan du ge något exempel på hur du har arbetat med visuell kultur i praktiken? 

 

Lärare A ger ett exempel där en grupp lärarstuderande arbetat med temat välfärd. 
Studenterna började med att diskutera hur bra de har det i Danmark. Trots denna 
välfärd så är Danmark ett av de länder där det förekommer mest depressioner och 
människor med stressymtom. Depressioner kan man ju medicinera, man kan få 
lyckopiller, menade de. Innan de gjorde sin gestaltning gjorde gruppen ett gediget 
undersökande arbete där de intervjuade människor på apoteket, inom sjukvården etc. 
Sedan skaffade de fram en massa piller och byggde upp en miljö med ett fint dukat 
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bord som en symbol för välfärden. Arbetet var fint organiserat, det dukade bordet, 
piller som fanns placerat på tallriken istället för mat och en verktygslåda som symbol 
för hur vi ”reparerar” sjukdom i vårt välfärdssamhälle. Gruppen tog inte ställning till 
om det är bra eller dåligt, men de visualiserade en problemställning. Lärare A tycker 
att det är ett bra arbete. Studenterna har gjort ett bra undersökande arbete och sedan 
har de problematiserat detta i sin utställning. 

 

         

Ole Reinhold Jensen.  Visuel kultur.  Kalmar.  September  2009  NORDPLUS

…med blikket som strategi

V E L F Æ R D
med et antropologisk blik

 
(Bild 4.  Ur  presentation  Ole Reinhold Jensen 2009)    

      

Lärare B visar ett arbete som gjorts i klass 5 där eleverna arbetet med temat Resa. 
Barnen har arbetat i grupp och diskuterat vad resa kan innebära. Hur reser en turist? 
Är det annorlunda när man reser i sitt arbete? Hur reste man för hundra år sedan? etc. 
Barnen arbetar utifrån visuella intryck och diskuterar olika sätt att resa. Centrala 
begrepp i arbetet är Blick – vilken blick använder man sig av när man tittar på vad 
resa innebär? Turistens? Arbetarens? Invandrarens? Vem är det som tittar, som 
betraktar upplevelsen när man reser? Resan som händelse, Begivenheter, undersöks 
utifrån hela situationen när man ser: bilden, betraktaren och blicken. Härmed 
framhävs det unika i den enskilda situationen: bilden som den ser ut för just denna 
betraktare, i denna situation, på denna dag, med denna blick. Barnen iscensätter 
sedan sina intryck med hjälp av egna foton. 
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( Bild 5. Ur presentation Anne Herskind 2009)              

Genom detta sätt att arbeta lär sig eleverna att i grupp föra en dialog, att reflektera 
över vad olika sätt att se på ett fenomen innebär samt att aktivt göra val när de 
närmar sig och skildrar ett visst område, menar lärare B. 

 

Lärare A beskriver ett utvecklingsarbete mellan lärarutbildningen och grundskolan 
där syftet var att undersöka, om man kan integrera arbetet med att utveckla sociala 
kompetenser i en ämneskontext med praktiskt/estetiska ämnen. Inom billedkunst 
valde man att arbeta med visuell kultur som pedagogisk strategi inom ramen för 
temat landskap. Arbetet genomfördes med elever i årskurs 3. Läraren introducerade 
ämnet genom att visa en serie bilder som föreställde olika visualiseringar av landskap 
som fenomen. Serien innehöll såväl konstbilder som olika mediebilder, flygfoton och 
kartor. Syftet med detta var att eleverna skulle uppleva och förstå att man kan se på 
ett fenomen på olika sätt och ha olika avsikter med hur man uttrycker sig om 
fenomenet. Elevernas uppgift skulle sedan vara att inom ramen för en estetisk 
lärprocess skapa en visuell berättelse. Berättelserna skulle utvecklas genom 
iakttagelser ute i ett närliggande landskap. Eleverna samlade in objekt som de hittade 
ute i landskapet. De gick på upptäcktsfärd med förstorningsglas, papper och penna 
för att anteckna och dokumentera. Eleverna lät sig inspireras av de saker som de 
hittade ute i naturen och lät dessa ting vara utgångspunkten för sina berättelser.  

Väl tillbaka i klassrummet kategoriserades fotografierna, objekten och 
anteckningarna. Läraren hade bestämt att uttrycket skulle hämta inspiration från 
aboriginisk konst från Australien. I den processen skulle eleverna arbeta fram en 
struktur i berättandet, bildkomposition och färgval.  

 

   



 30

 
 (Bild 6.  Ur presentation Ole Reinhold Jensen 2006) 

Hela presentationen finns med i arbetet som bilaga 2.  

 

Vid redovisning av arbetet skulle varje elevgrupp presentera sina bilder för de andra i 
klassen. De berättade hur de arbetat och varför bilderna fått sitt speciella uttryck. 
Eleverna var väldigt stolta över sina bilder men endast en grupp reflekterade över sitt 
arbete i förhållande till de fyra B:na. Kanske en reflektion om förhållandet mellan 
upplevelse, betydelse och visuellt uttryck är lite för abstrakt för många elever i den 
här åldern? 

 

Lärare C beskriver hur man i mötet med samtidskonsten har använt sig av glasögon 
som ett sätt för små barn att förstå att de kan se på konsten på olika sätt, att de kan 
skifta blick. Vi arbetar ofta med olika synstrategier, att byta blick, säger hon.  

I den nuvarande utställningen Din blinde passager av Olafur Eliasson har vi gjort 
material till lärare i olika ämnen där man ser på verket utifrån de olika ämnenas 
perspektiv. Hur ser man på verket utifrån ett religionsperspektiv? Ur ett 
fysiologiskt perspektiv? Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv? etc.   

Syftet med arbetet med reflektionsstrategier i museet är att elever ska förstå att vi 
upplever saker på olika sätt, de ska bli medvetna om det sätt de själva upplever 
konsten på. Jag anser att den strategi som vi använder passar alla åldrar.  
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Vad betyder arbetet för dig som pedagog? Har det förändrat ditt sätt att arbeta 
med eleverna? 

Ja, det har ändrat mitt fokus på hur jag arbetar med eleverna. De kommer till 
museet under endast två timmar, kanske bara den gången under hela sin skoltid. 
Då tycker jag att det viktigaste är att de lär sig att reflektera över det visuella, att 
de utvecklar sin visuella kompetens. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att 
arbeta. Men jag gick min utbildning vid Danmarks pedagogiska universitet och 
hade Helene Illeris, Mie Buhl och Ingelise Flenborg som lärare så hela min 
utbildning har präglats enormt av visuell kultur. 

 

Lärare C ser ingen större skillnad i att arbeta med visuell kultur i skolan eller på 
museet. Den stora skillnaden är att pedagogen på museet inte har något uppdrag att 
fylla, som att följa läroplaner till exempel. Hon beskriver hur läraruppdraget gör att 
det är svårt att få äldre elever att besöka museet då lärare har så lite tid i sitt ämne 
med eleverna. Därför är det främst klasslärare och lärare i ämnet danska som besöker 
museet med sina klasser. De flesta besöken sker i klass 4. 

 

6.3 Förhållandet mellan analys och produktion. 

Enligt vad jag förstår, så handlar visuell kultur mycket om att bli medveten om 
den visuella värld vi lever i genom seendet och förståelse för olika 
seendepraktiker. Mie Buhl talar om en förskjutning från fokus på den skapande 
processen till ett aktivt urval av visuell information. Hur ser du på det? 

Lärare A menar att just detta har varit en stor konflikt för honom. De senaste 
åren ha han sett att elever arbetade mer och mer med andras bilder och han tycker 
inte att kvalitén i deras produkter varit så bra. Det blev mest collage, men 
primitiva collage. Om eleverna arbetade med rumförståelse eller färg som 
betydelsebärande element till exempel, så upplevde han att studenterna var 
mycket upptagna med att producera, sätta samman sina bilder, utan att tänka på 
vad de kommunicerade visuellt, med kvalité. Det upplevde lärare A var det 
största problemet. 

 

Lärare C menar att: 

Jag tycker att man alltid har skapat bilder, man gör det bara på ett annat sätt, ett 
postmodernt sätt. Man väljer ut bilder och skapar om dem på nytt. Det är en 
konststrategi, en nutida konststrategi. Man gör sina egna bilder genom att göra 
urval ur existerande bilder och bearbeta dem.  

Jag ser på produktionen som att reflektionen är produktionen. Man reflekterar i 
sin produktion. 

 

Hur ser du på förhållandet mellan analys och produktion inom visuell kultur? 
Blir det mindre fokus på egen bildproduktion inom visuell kultur som strategi? 

Lärare A anser att just egen bildproduktion blir mindre men att andra 
möjligheter till kreativ gestaltning blir möjlig. 
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Ja, det tror jag, för andra möjligheter öppnar sig. Ett arbete som en av mina 
grupper gjorde var att presentera olika människor i varierande ålder och kön i en 
utställning bestående av 20 bilder. Under varje foto stod namn, nationalitet och 
en sak som de tyckte var speciellt danskt. Detta blev sedan utgångspunkten till 
konstruerandet av en barometer utifrån det danska uttrycket hyggelig. I 
barometern satte de in de begrepp som de fått fram och visade på så sätt vad som 
var mest respektive minst hyggeligt när det gällde det typiskt danska. Det tyckte 
jag var ett utmärkt arbete. Man kunde se vad studenterna undersökte, deras 
resultat och vad de förmedlade för budskap! I det exemplet låg studenternas 
produktion i deras förmåga att förmedla sitt budskap genom utmärkta bilder och 
ett bra sätt att förmedla sitt budskap. De iscensatte också bilder, exempelvis en 
morfar med ett barnbarn eller någon vid matbordet. Det är en bildskapande 
process att iscensätta fotografier, kan man säga. Efter detta så kategoriserade de 
sina bilder utifrån frågan, - Vilka bilder uttrycker mest? 

 

Lärare B svarar på frågan om vilken roll den egna produktionen har att visuell 
kultur består av ett innehåll (i det här fallet resa) och en form (fotot). Vilken form 
man väljer kan variera. Det kan vara material som linoleum, digitalt foto, skiss eller 
annat. Läraren kan välja vilken form man vill arbeta med för att iscensätta innehållet. 
Dock är innehållet det centrala i arbetet med visuell kultur, menar hon. 

 

Lärare C anser att som det ser ut nu i skolorna så är förhållandet så att det är mycket 
produktion och väldigt lite reflektion. Det finns ingen utbredd uppfattning i Danmark 
om hur viktigt bildämnet är. Om reflektionen lyfts in så kanske bilden får en starkare 
ställning.  

Om vi verkligen måste välja – vad är det viktigaste? Om du måste välja, det är så 
många saker som man ska lära sig, vad är det viktigaste? Det viktigaste är att 
man blir medveten och kan reflektera kring det visuella eftersom det visuella är 
en kommunikation om omvärlden. Att ge eleverna en visuell kompetens är 
mycket viktigare än att ge dem kunskaper i lera och andra tekniker. 

 

Vilka kunskaper behöver barn och ungdomar när det gäller bild idag? 

Lärare A menar att det är som med språk. Ju större ditt ordförråd du har, ju svårare 
böcker kan du läsa och förstå. Det är samma sak här, ju mer grammatik du kan, 
bildspråksgrammatik, ju mer kan du uttrycka dig. Gestaltandet är viktigt. Genom att 
producera egna bilder så får man förståelse för hur andra bilder blir till och vad de 
kommunicerar. Man lär genom att göra, påpekar han. Det är inte det ena eller det 
andra. 

 

Lärare C anser att eleverna ska presenteras för olika sätt att göra bilder men att 
skolan ska titta på det omgivande samhället och så ska man arbeta med bilder som 
betyder något för barnen, det kan också vara historiskt material. 
Produktionsprocessen är ett sätt att reflektera, en estetisk lärprocess, menar hon. 
Eleverna kan lära sig olika sätt att göra bilder men det räcker inte med det, det måste 
finnas i ett sammanhang för att få betydelse för eleverna. Eleverna måste få en 
medvetenhet för kontextens betydelse. 
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Vad behöver man för kunskaper som lärare för att kunna undervisa i detta nya 
fält som heter visuell kultur? 

Lärare C anser att man behöver kunskaper i hur man reflekterar kring bilder och 
betydelse och gärna grundläggande kunskaper om konsten och konstens historia. En 
lärare i danska kan arbeta med reflektionsstrategier men om man använder sig av det 
produktiva som reflektionsstrategi så tror jag att man behöver kunskaper i att 
producera bilder. 

 

6.4 Ett nytt ämne eller ett nytt pedagogisk fält? 

Hur ser du på visuell kulturs plats i det danska utbildningssystemet? 

( Ska det ersätta Billedkonst? Är det ett nytt ämne?) 

 Lärare A anser att om billedkunst ska få betydelse i skolan så är visuell kultur 
ett sätt att arbeta på, med synstrategier. Kunskaper i ämnet billedkunst behövs på 
samma sätt som det behövs experter i skolans alla ämnen. Barn behöver hjälp och 
stöd av experter inom olika områden. Ungdomar spelar mycket spel idag, t.ex. de 
spelar engelska spel och blir duktiga på engelska. Men det betyder inte att de kan 
språkets struktur och förstår det. 

Han menar att dock att det, trots att det är skillnad på kunskaper i fråga om själva 
gestaltandet hos olika ämneslärare så finns det en stor vinst med att visuell kultur 
blir en angelägenhet för skolans alla ämnen. 

Jag har haft kurser för olika lärare i visuell kultur. De lärare som inte undervisar i 
bild är inte lika tydliga i sitt uttryck för att de saknar färdigheter i området. Men 
man behöver inte vara så duktig. Jag tycker att det är en bra idé att man arbetar 
med visuell kultur, med visuella strategier, i alla skolans ämnen. 

 

 

Lärare B påpekar att då bildproduktion är en del av Billedkunst har bildämnet en 
viktig roll att spela eftersom barnen behöver kunskaper i att hantera olika material. 
Men, menar hon, för att ge visuell kultur tyngd i skolan, för att öppna ögonen för 
lärare om vad visuell kultur som pedagogisk strategi innebär bör det även vara en 
angelägenhet för lärare i danskundervisning. 

 

Lärare C menar att många har varit rädda för att bildämnet skulle hamna i 
skymundan och därför har de stretat emot utvecklingen av visuell kultur. Men det är 
viktigt att bildämnet får en plats i skolan efter år 5 och visuell kultur skulle kunna få 
samhället att arbeta med frågor som rör det visuella genom hela skolsystemet, 
påpekar hon. Idag ligger bildanalys och annat som rör det visuella i ämnet Danska.  

Eftersom man anser att bildarbete bara handlar om att skapa och vara kreativ så 
lägger man det i skolsystemet i de lägre klasserna vilket är fullkomligt absurt. 

Man kan se det som att visuell kultur marginaliserar billedkunst men om skolan 
lyfter in den reflekterande delen av visuell kultur så kan ämnet få en plats genom 
hela skolsystemet. 

 



 34

Finns det inte en risk, om visuell kultur går in i alla skolans ämnen, att bildämnet 
marginaliseras? 

 

Lärare A tror att det kan finnas en risk att billedkunst marginaliseras. Att det återgår 
till att vara strikt hantverksarbete, som i gamla dagar. Det blir rekreativt istället för 
kreativt. På sikt tror han att bildämnen kommer att marginaliseras ännu mer än idag.  

 

Lärare B medger att det kan innebära en risk för att ämnet Billedkunst 
marginaliseras och att andra ämneslärare inte har de kunskaper som krävs i att 
undervisa elever i att göra bilder. Risken finns att lärare i ämnet danska, som hon 
anser vara den lärarkategori som mest berörs av visuell kultur som pedagogisk 
strategi, kanske inte har kunskap för att ge elever det som krävs för att kunna 
experimentera med gestaltning och menar att just därför har bildlärare en central roll 
att spela. 

 

Lärare C förstår de lärare som är rädda för att bildämnet ska marginaliseras men 
hon ser billedkunst som inkluderat i visuell kultur. Hon ser bildämnet som en styrka 
för visuell kultur som fält. Hon tycker bildämnet ska arbeta med reflektionsverktyg. 

 

 Jag tycker inte konst är intressant om man bara tittar på komposition och färg. 
Det är viktigt att konsten inte ska leva sitt eget liv. Om man verkligen tror på 
konsten så tror man att konsten har att göra med livet generellt. Så jag tycker att 
visuell kultur ska genomsyra alla skolans ämnen men det ska vara ett 
självständigt fält för det behövs lärare som kan arbeta men reflektion i 
produktionen och det kan inte alla lärare. 

 

 

 

Hur utbrett är Visuell kultur inom undervisningen i Danmark? 

 

Lärare A menar att det inte är särskilt utbrett. Det är endast några eldsjälar som 
arbetar med visuell kultur i skolan. Han tror att det är vanligast på lärarutbildningen. 
Där arbetar man med det. Det bör man göra, anser han. Det tar tid för en ny praktik 
att slå igenom. Det kanske tar 50 år! 

 

Lärare C är övertygad om att det är mest vanligt på lärarutbildningarna. Därför 
kommer det ju ut nya lärare som arbetar på det sättet. Det blir fler och fler men det 
har ju inte slagit igenom än. Det finns några eldsjälar som arbetar med det i skolan, 
främst inom olika projekt men inte som ett eget fält eller ämne. Lärare C ser sig själv 
som en sådan lärare. 

 



 35

Danska bildpedagoger diskuterar om man bör införa visuell kultur som ett nytt 
pedagogiskt fält som är en angelägenhet för skolan alla ämnen. Vad anser du om 
det? 

 

Lärare B hoppas att Visuell kultur skall breda ut sig som en pedagogisk strategi i de 
danska skolorna. Den undervisning som bedrivs på de flesta skolor idag är främst 
influerad av den så kallade reformpedagogiken och befinner sig långt ifrån visuell 
kulturs tankesätt menar hon. Hon ser gärna visuell kultur som ett nytt ämne i skolan, 
som ett nytt undervisningsfält, ett nytt fack. De ämnen som hon anser vara mest 
lämpade för att ansvara för detta nya fält är bildämnet och danskämnet.  

Lärare B berättar att hon själv mötte visuell kultur som pedagogik när hon gick sin 
lärarutbildning. Det berodde på att hon där undervisades av pedagoger som själva var 
insatta i ämnet. Det skulle vara önsketänkande, menar hon, om visuell kultur skulle 
bli ett självständigt pedagogiskt fält på lärarutbildningen så att alla lärare fick insikt i 
pedagogiken och arbetssättet kunde breda ut sig i skolorna. Vi hoppas på det, 
avslutar hon. 
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7 DISKUSSION  

7.1 Vad är visuell kultur? 

När man stöter på termen visuell kultur är det oftast i sammanhang där endera 
samtidskonsten är i fokus med postmoderna och sociokulturella teorier (USA och 
Danmark), eller mediesamhället (Sverige) där olika medieringars betydelse 
diskuteras. Att definitionen av vad visuell kultur innebär skiljer sig mellan olika 
länder är intressant och visar på vilken vetenskaplig tradition som råder inom 
respektive land. I USA har bildämnet alltid varit nära knutet till konst och 
konstvärlden. Först på senare år har populärkultur och andra visuella områden fått en 
plats i skolan. Detta förklarar debatten om huruvida ämnet Art skall byta namn till 
Visual Culture (Freedman 2003). 

I Danmark har visuell kultur varit ett forskningsområde sedan 2002. Denna forskning 
har lett fram till utformandet av en visuell kulturpedagogik som med utgångspunkt i 
det visuella erbjuder en strategi för lärare att arbeta med visuell kultur i skolan. 
Pedagogiken har starka kopplingar till sociokulturella teorier där angreppssätt 
hämtats från etnologi, sociologi och antropologi ( Buhl, Flensborg (2011). Centralt är 
fokuserandet på seendet och blickens betydelse för hur vi ser. En lärare beskriver det 
på följande sätt.  

Visuell kultur handlar om visuella fenomen som skapar begivenheter i vårt 
huvud och sedan handlar det om att bli medveten om att man kan se på dessa 
begivenheter på olika sätt, från olika positioner.   

Läraren betonar vikten av att bli medveten om med vilken blick vi ser något, att det 
går att skifta position i seendet och att olika blickar gör att saker får olika betydelse. 
Att arbeta med blicken och att välja med vilken blick man ska se på något är ett 
återkommande förhållningssätt till arbetet med visuell kultur hos de lärare jag 
intervjuat. I arbetet med elever och studenter utgår man ofta från ett tema som man 
undersöker genom att se på det med olika ”blickar”. Man kan säga att visuell kultur 
handlar om i huvudsak två aspekter. Den första har att göra med seendet och olika 
seendepraktiker. Den andra aspekten är att lärare ser visuell kultur som ett sätt att få 
elever att reflektera. Visuell kultur som reflektionsstrategi, menar Mie Buhl och 
Ingelise Flensborg, är den didaktiska aspekten av visuell kultur. Tyngdpunkten är att 
med utgångspunkt i det visuella skapa möjlighet för reflektion och generera kunskap 
om den värld vi lever igenom att positionera sig till det man undersöker (2011). 

Vad man anser vara studium för reflektion, vad som är det visuella, varierar mellan 
lärarna. Medan lärare A och B anser att det visuella är allt vi har omkring oss som vi 
upplever visuellt så talar lärare C framförallt om konst som studium för reflektion. 
Detta kan naturligtvis bero på att i sitt arbete på ett konstmuseum så är det museets 
utställningar som utgör hennes arbete med visuell kultur.  

Här kan jag dock se en intressant fråga kring vad man definierar som det visuella.       
I USA har definitionen flyttats från att gälla ”finkonst”( fine art) till att innefatta allt, 
från bilder till den visuella verklighet vi lever i. När vi i Sverige talar om det visuella 
så är det ofta i relation till medier. Den breda definition som man använder i USA 
och även i Danmark används i väldigt liten utsträckning i Sverige. Förändringen till 
detta synsätt har till stor del påverkats av förändringar inom konstvärlden i USA och 
i Danmark. Vad beror det på att medier haft den centrala rollen i diskursen om det 
visuella i Sverige medan samtidskonsten inte lyfts fram på samma sätt? 
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Vad gäller visuell kulturs relation till skola och utbildning och framförallt dess 
relation till ämnet bild ansåg lärare A att visuell kultur är en del av billedkunst, ett 
sätt att arbeta med bild. Visuell kultur passar in i ämnet billedkunst på så sätt att det 
finns en receptionsdel och en reflektionsdel och dessa knyter an till produktion som 
handlar om visuell kommunikation. Visuell kommunikation är ett begrepp som 
tidigare varit en central del i ämnet bild. Här kan man göra kopplingen till det som 
Lars Lindström pekar på i sin definition av vad som skiljer visuell kultur och visuell 
kommunikation, nämligen att visuell kommunikation fokuserar på produktion medan 
visuell kultur har fokus på kontexten (Lindström 2009). Lärare A har undervisat i 
ämnet bild och ser produktion av bilder som något viktigt och centralt. 

Lärarnas syn på vad visuell kultur innebär som pedagogisk strategi stämmer väl 
överens med de skrifter och teorier som utgör dess ramverk. ( Buhl, Flensborg 2011, 
Illeris, 2004) När det gäller visuell kulturs plats i skolan skiljer sig lärarnas syn på 
hur visuell kultur relaterar till ämnet bild sig från författarnas. Medan lärarna menar 
att ämnet Billedkunst är en central del av visuell kultur så anser författarna att visuell 
kulturpedagogik inte är en fråga om ett nytt bildämne, eller en del av bildämnet utan 
ett nytt kunskapsfält, där det visuella är utgångspunkten för reflektion och 
utvecklande av kunskap (Buhl, Flensborg 2011). Här synliggörs den konflikt som 
finns i synen på visuell kulturs plats i utbildningssystemet mellan i ena sidan 
verksamma lärare på fältet och pedagoger inom universitet och högskola. 

 

 

7.2 Visuell kultur som pedagogisk praktik 

Ett starkt argument för visuell kulturpedagogiks betydelse för utbildning är att visuell 
kompetens idag ser annorlunda ut då ungdomar främst använder sig av redan 
existerande bilder i sin bildproduktion. Vårt nya mediesamhälle kräver ett nytt sätt 
att undervisa i bild. Den bildundervisning som bedrivs ute i skolorna, menar lärare B, 
är föråldrad och passar inte in i dagens samhälle.  

De exempel som finns i mitt arbete visar på ett arbetssätt som till sin karaktär är 
undersökande och utforskande. Här kan man, i mitt tycke, se tydliga kopplingar till 
ett etnologiskt förhållningssätt, där man undersöker ett fenomen och hur det yttrar sig 
med hjälp av en strategi. Att visuell kultur har starka influenser från etnologi, menar 
också Mie Buhl och Ingelise Flensborg. Visuell kultur är en reflektionsstrategi, 
påstår de, men innehåller inte endast teori utan också praktik. Det handlar om att 
arbeta direkt med visuella relationer i form av iscensättande, bildframställning, 
experimenterande med olika visualiseringsformer, dokumentation etc. (2011). 

Att visuell kulturpedagogik har influerats av ett etnologiskt förhållningssätt kan 
förklara dess starka fokus på reflektion utifrån det visuella. Att använda sig av bilder, 
visuella fenomen som ett sätt att få svar på olika forskningsfrågor har på senare år 
blivit allt vanligare inom det etnologiska fältet. Men, som Gillian Rose skriver i sin 
bok Visual Methodologies, är det relativt ovanligt att man söker svar på 
forskningsfrågor genom att göra bilder. Vanligare är att kritiskt förhålla sig till de 
bilder och visuella fenomen som redan finns där ute i världen, som är en del av 
kulturen ( Rose 2007). 
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En intressant fråga är att den visuella kulturpedagogik som lyfts fram inte nämnvärt 
relaterar bildproduktion till ämnet bild. Mie Buhl visar vilka produktionsstrategier 
som krävs för bildarbetet i sin strategiska reflektionsmodell (Buhl, Flensborg, 
2011,sid 105.) men menar att den strategiska nivåns fokus ligger på reflektionen av 
urval av dessa aspekter. Hur eleverna ska få kunskaper i att hantera bildproduktion 
när det gäller komposition, färg, kontrast etc. diskuteras inte (a.a). 

Denna problematik kommer också fram i mina intervjuer. Lärare A, B och C har alla 
en utbildning i bild. Frågan är hur man hanterar den gestaltande delen av visuell 
kultur om man är lärare i andra ämnen än bild? 

Men, som lärare B menar, kanske även innehållet i billedkunst är föråldrat och bör 
byta fokus mot ett mer reflekterande arbetssätt istället för att enbart producera bilder? 
Bör bildundervisningens centrala fokus vara att ge elever reflektionsstrategier för att 
kunna förhålla sig till det visuella flödet i vårt informationssamhälle snarare än att 
producera egna bilder?    

Visuell kultur som pedagogisk praktik lyfts främst fram i den amerikanska och den 
danska bildpedagogiska debatten. I Sverige har begreppet visuell kultur inte fått 
samma genomslagskraft. Kanske för att en ”breddning” av konstbegreppet redan 
skedde med LGR80. Intressant är hur den amerikanska debatten kring bildämnets 
utformning alltid haft fokus på själva bildproduktionen. Det är genom att producera 
bilder, genom att gestalta och reflekterar över sitt eget gestaltande som kunskap 
erhålles, enligt amerikanska bildpedagoger. Bedömning av egna och andras arbeten 
är också ett centralt tema i USA. Genom reflektion över egen produktion och genom 
att diskutera egna och andras arbeten menar man att kunskap sker. Här kan en tydlig 
koppling göras till den starka tradition man i USA haft med arbetet med ”portfolios”. 
Portfolios viktigaste syfte är att synliggöra processen i det skapande arbetet och att 
möjliggöra reflektion över de val eleven gör i sitt gestaltande och hur de påverkar 
resultatet. Tillsammans med bildanalys och teorier kring maktförhållanden får 
bildundervisningen en central plats i skolan för att göra eleven medveten om den 
sociala värld de lever i och att själva ta ställning till samhälliga frågor (Freedman 
2003). 

Det vore mycket intressant att se hur man arbetar med visuell kultur i USA idag. 
Kerry Fredman menar att bildproduktion inom visuell kultur inte handlar om att 
producera egna privata bilder utan att med hjälp av bildproduktion bli medveten om 
den visuella värld vi lever i (Freedman 2003). Dock undrar jag om inte den starka 
tradition av reflektion i den skapande processen som präglat bildämnet i USA 
påverkar hur man arbetar inom visuell kultur idag. Ett tecken på detta är att då man 
talar om visuell kultur i USA så ser man det som en självklar del av ämnet Art. 

Medan man i Danmark har utvecklat visuell kultur utanför bildämnet så har 
utvecklingen av visuell kultur i USA skett inom bildämnets ramar och traditioner. 
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7.3 Bildproduktion eller bildreception? 

I artikeln Beyoncé eller Bollywood? Visuella kvalifikationer og kompetenser i 
komplexa visuelle verdener diskuterar Helene Illeris vad begreppet visuell 
kompetens innebär. Hon menar att en förändring har skett i vårt samhälle som gör att 
ungdomar arbetar med bilder på ett nytt sätt. 

Helene Illeris skriver i det exempel hon redogör för att: 

Utgångspunkten inte är att framställa bilder som ett fysiskt material, utan att 
”bilder” är något som görs genom att välja, iscensätta och bearbeta visuella 
referenser. ( Illeris 2009, s.129) 

Istället för att arbeta med traditionella formgivningspraktiker som teckning, 
modellering och måleri arbetar ungdomarna med senmoderna praxisformer som 
performativ självframställning, strategiska val av bildrepertoar samt en blandning av 
kulturella och etniska symboler. Praktiker som snarare handlar om att hantera, 
reflektera och bearbeta visuell komplexitet än att framställa nya bilder ( Illeris 2009).   

Lärare A reflekterar över detta och menar att den egna bildproduktionen blir mindre 
men att andra möjligheter öppnar sig för eleverna.  

Lärare B menar att visuell kultur består av två delar: ett innehåll, vanligtvis ett tema 
och en form. Vilken form man väljer för att iscensätta innehållet kan variera. Det kan 
vara material som linoleumsnitt, foto, skiss etc. 

Lärare C menar att som det ser ut nu i skolorna så är förhållandet så att det är mycket 
produktion och väldigt lite reflektion. Det finns ingen utbredd uppfattning i Danmark 
om hur viktigt bildämnet är. Om reflektionen lyfts in så kanske bilden får en starkare 
ställning.  

Om vi verkligen måste välja – vad är det viktigaste? Om du måste välja, det är så 
många saker som man ska lära sig, vad är det viktigaste? Det viktigaste är att 
man blir medveten och kan reflektera kring det visuella eftersom det visuella är 
en kommunikation om omvärlden. Att ge eleverna en visuell kompetens är 
mycket viktigare än att ge dem kunskaper i lera och andra tekniker. 

Mot visuell kompetens ställer lärare C kunskaper i material och tekniker. Om man 
måste välja, menar hon, så är det viktigare att ge elever reflektionsstrategier än att 
lära dem att skapa i exempelvis lera. Vad man ser i de exempel på arbeten som 
genomförts av lärare i olika projekt så är foto ett vanligt förekommande medium 
tillsammans med installationer. Att arbeta med foto är tacksamt då det är väldigt 
lättillgängligt och kan hanteras av alla.  

Intressant är visuell kulturpedagogiks fokusering på att samtida bildproduktion i hög 
grad handlar om urval av redan existerande bildmaterial. Denna synpunkt bör ju 
även gälla för ungdomar i Sverige. Den mediala utvecklingen gör att det visuella 
utbudet är stort och elever hanterar och lär via olika medier på sin fritid. De 
produktionsstrategier som presenteras i boken visuell kulturpedagogik handlar nästan 
huvudsakligen om att citera, välja ut, flytta om, ändra och genom reflektion och 
metareflektion synliggöra betydelse och meningsskapande. Praxis är att inta olika 
positioner gentemot fenomen och att reflektera kring den position man intar samt att 
ändra, förflytta sin position för att på så sätt synliggöra de olika positionernas 
betydelse och meningsskapande.  
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Mina egna reflektioner kring detta är att den förflyttning av fokus från produktion till 
reflektion och urval innebär en fara för att bildundervisningen i huvudsak kommer att 
handla om att utveckla medvetenhet om det språkligt visuellt kommunikativa i ett 
sociokulturellt sammanhang där fokus ligger på att förhålla sig till redan existerande 
bilder eller sociala visuella fenomen. Det är förstås inget fel med det. Men att vi inte 
längre behöver lära eleven att producera bilder i tekniker som målning, teckning etc. 
innebär inte att de behöver kunskaper i att skapa egna bilder. Den nya intressanta 
frågan är då vad som bygger upp baskunskaper i bildproduktion när det gäller 
bildundervisning, eller undervisning i visuell kultur, idag? I vårt digitala 
mediesamhälle kan man ställa sig frågan om det överhuvudtaget är viktigt att kunna 
göra egna bilder i den mening man tidigare talat om? Av egen erfarenhet med mina 
studenter så ser jag dock en stark koppling mellan goda kunskaper i att producera 
egna bilder ( inom olika tekniker, även målning och teckning mm) och förmågan att 
hantera egen bildproduktion på digital väg.  

En annan farhåga när det gäller detta sätt att se på visuell kompetens är att den 
speciella kompetens som av tradition ligger inom ämnet bild (kunskap i att skapa och 
kommunicera med bilder) förlorar sin mediespecifika status och att visuell kultur 
istället kan delas upp/förflyttas till andra ämnen i skolan. Ämnet svenska, eller 
danska, borde ju vara särskilt lämpligt att ta hand om den reflektion och analysdel 
som visuell kultur innehåller. Att använda de olika produktionsstrategierna (Buhl 
2003) kan ju vara del av den allmänna digitala kompetens som IKT i undervisningen 
utvecklar. Eleven får lära sig olika medietekniker för att kunna utföra sampling och 
merging etc. Inom samhällskunskap kan man diskutera maktperspektivet och olika 
”blickstrategier” och vad de kan innebära utifrån ett genus, etnicitetsperspektiv och 
så vidare.  

Vad man kan se i den pedagogik som presenteras som visuell kulturpedagogik är att 
reflektion är det centrala. Produktion i betydelsen av att utveckla egna ståndpunkter 
där reflektionen sker i själva görandet kommer i andra hand. Man talar om en 
reflektionsstrategi. Verktygen för reflektionen är seendet och olika seendepraktiker. 
Genom att bli medveten om vilken position man intar, med vilken blick man tittar så 
blir eleverna medvetna om att man kan positionera sig på olika sätt. 

Kreativ produktion, det vill säga, bearbetning av kunskap och utveckling av ny 
kunskap i gestaltandet, är visserligen närvarande men marginaliserad som metod 
inom visuell kulturpedagogiken. Här kan man tydligt se den opposition som finns i 
Lindströms modell, där visuell kultur ställs mot visuell kommunikation. Frågan man 
kan ställa sig är: Vilka kunskaper får eleverna i att hantera olika medier för att 
kunna kommunicera på bästa sätt? För att kunna producera bilder, eller visuella 
uttryck krävs en mediespecifik kunskap som endast kan uppnås genom undervisning 
och eget arbete i mediet (Marner & Örtegren 2003). Att produktion reduceras till 
urval av redan existerande visuella uttryck är en alltför snäv definition på kompetens 
inom det visuellas område. 

 

 

 



 41

7.4 Ett nytt bildämne eller ett nytt pedagogiskt fält? 

Är visuell kultur en del av ämnet bild eller är det en pedagogik som skall införas i 
skola och på lärarutbildningen tvärs över alla ämnen och discipliner? Här råder en 
viss oenighet mellan de lärare som är verksamma ute på fältet och som ingår i min 
undersökning och de forskare som utvecklat visuell kulturpedagogik i ett 
utbildningsperspektiv. Mie Buhl och Ingelise Flensborg, liksom Helene Illeris 
förespråkar ett helt nytt vetenskapligt fält som går tvärs över alla discipliner. 
Områdets bredd, menar de, gör det olämpligt att knyta det till ett speciellt ämne eller 
disciplin. De ser visuell kulturpedagogik som något som har stor pedagogisk relevans 
för alla områden. De motiverar detta med att vi i dag lever i ett starkt visuellt präglat 
samhälle där en visuell kompetens är nödvändig för att vi ska kunna hantera det 
senmoderna samhällets verklighet ( Buhl, Flenborg 2011, Illeris 2009). 

Även lärarna förhåller sig positiva till att visuell kultur kommer in i skolans alla 
ämnen. De menar dock att visuell kultur är ett sätt att undervisa på, en strategi som 
man kan använda i undervisningen. Lärarna formulerar sig så att de ofta kopplar 
samman visuell kultur med ämnet billedkunst. De menar att om ämnet bild ska få en 
större betydelse i skolan så måste man arbeta på ett annat sätt där synstrategier och 
reflektion skulle kunna motivera ämnet och ge det en mer betydande plats i skolan. 
Lärare A lyfter fram bildämnets betydande roll för att ge elever kunskaper i att 
hantera olika medier men menar ändå att det viktigaste är att det visuella får en större 
plats i skolan.  

Jag har haft kurser för olika lärare i visuell kultur. De lärare som inte undervisar i 
bild är inte lika tydliga i sitt uttryck för att de saknar färdigheter i området. Men 
man behöver inte vara så duktig. Jag tycker att det är en bra idé att man arbetar 
med visuell kultur, med visuella strategier, i alla skolans ämnen. 

Att man i Danmark valt att lansera visuell kultur som en angelägenhet för skolans 
alla ämnen kan också ha att göra med att billedkunst endast finns på schemat upp till 
årskurs 5. Det anser Lärare C som menar att visuell kultur är ett sätt att få in konst 
och kultur i skolan. 

 Eftersom man anser att bildarbete bara handlar om att skapa och vara kreativ så 
lägger man det i skolsystemet i de lägre klasserna vilket är fullkomligt absurt. 

Man kan se det som att visuell kultur marginaliserar bildämnet men om skolan 
lyfter in den reflekterande delen av visuell kultur så kan ämnet få en plats genom 
hela skolsystemet. 

Lärare B menar att de två ämnen som är bäst lämpade för att ha ansvar för området 
är bildämnet och ämnet danska. Att kritiskt granska och förhålla sig till 
mediesamhället etc. ligger ju inom det moderspråkliga ämnet.  

Man kan förstå det danska perspektivet där man förespråkar det visuellas betydelse 
för inlärning i dagens samhälle. Dock finns en fara i att se visuell kultur som en 
pedagogisk praktik då det lätt kan bli alla ämnens egendom och bildämnet förlorar 
äganderätten till det visuella. Detta är, vad jag kan förstå, det som Anders Marner 
varnar för i sin diskussion kring det mediespecifika och det medieneutrala i boken 
Möten & medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 
sociokulturellt perspektiv ( Marner 2005 ) 

Ett erkänt tvärvetenskapligt område som utgår från det visuella skulle stärka 
medvetenheten om det visuellas betydelse för kunskapsbildning i 
utbildningssystemet vilken naturligtvis är av godo. Man kan dock reflektera över om 
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en sådan utveckling också skulle stärka bildämnet eller om tyngdpunkten på seendet, 
på receptionen av bilder och kontext istället för bildproduktion, som av tradition 
handlar om att ha tyngdpunkten på att framställa bilder gör att bildämnet ytterligare 
marginaliseras som ett ämne som främst kommer att handla om konstnärlighet.  

Vilken roll har bildläraren i visuell kulturpedagogik?  

 

7.5 Slutsats 

Visuell kultur har i Danmark utvecklats till en Visuell kulturpedagogik som skall ses 
som ett förslag till ett självständigt fält eller ämnesområde. Pedagogiken presenterar 
ett teoretiskt ramverk som bygger på reflektionsteorier med det visuella som 
utgångspunkt. Med avstamp i sociokulturella teoribildningar står seendet i centrum i 
form av olika seendepraktiker, där blick, billeder, begivenhed och betragter är 
centrala begrepp. Pedagogiken erbjuder en metod som kan användas i skolans alla 
ämnen. Visuell kulturpedagogik är inte en fråga om ett nytt bildämne, eller en del av 
bildämnet utan ett nytt kunskapsfält, där det visuella är utgångspunkten för reflektion 
och utvecklande av kunskap.  

Visuell kulturpedagogiks relation till bildämnet är dock en olöst fråga. Billedkunsts 
plats inom visuell kulturpedagogik definieras inte av de forskare som utvecklat 
pedagogiken och hos lärarna råder en viss osäkerhet kring detta. Huruvida elever får 
tillräckliga kunskaper i bildproduktion och gestaltning återstår att se. Den 
huvudsakliga diskursen inom visuell kultur handlar om, som Lindström visar i sin 
kategorisering av visuell kultur versa visuell kommunikation, kontext.  

Visuell kulturs kopplingar till vetenskapsområden som etnologi, antropologi samt 
media och kulturforskning är tydliga då visuell kultur undersöker det visuella som 
fenomen, de praktiker som omger det samt den betydelse som uppstår i kontexten. 
Att producera bilder eller andra visuella uttryck som ett sätt att få svar på frågor, 
alltså att arbeta undersökande i produktionen, är relativt ovanligt inom visuell kultur. 
Istället ligger fokus på det visuella som redan finns där ute, i form av visuellt 
material som en del av vår kultur. Detta är naturligtvis ett mycket angeläget område 
att arbeta med. Som Mitchell redan 1994 påpekade så spelar det visuella en allt större 
roll i våra liv och bör därför få en central plats inom skola och utbildning. Men 
medan visuell kulturpedagogik kan stärka det visuellas roll i utbildningssystemet i 
Danmark så riskerar det att marginalisera bildämnets kärna, det vill säga kunskap i 
att producera bilder.  

Att sätta sig in i den danska bildpedagogiska debatten har varit mycket spännande. 
Jag tycker att det finns mycket att hämta som kan föras över på den svenska 
diskussionen kring mediernas roll och användning i skolan. Tanken att vi behöver 
lära eleverna olika reflektionsstrategier för att kunna både förhålla sig till och 
hantera vår visuella värld kan användas i en diskussion kring IKT i undervisningen. 
Att vi bör utveckla nya produktionsstrategier är intressant när det gäller ungdomars 
användande av det stora visuella bildflödet som finns i dagens mediesamhälle.  

Vad man kan fråga sig är: Vad betyder den utveckling som sker i Danmark för 
bildämnet i Sverige? 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Mina intervjufrågor är strukturerade under 4 områden.  

Detta underlättar en kategorisering av dem i resultatet och diskussionen. 

 

1. Vad är visuell kultur? 

a) Hur skulle du beskriva begreppet visuell kultur? 

b) Hur tänker du kring begreppet visuell kultur?  

c) På vilket sätt skiljer det sig från benämningen Billedkonst? 

 

2. Hur arbetar man med visuell kultur som pedagogisk strategi? 

a) Hur ser undervisning i Visuell kultur ut? 

b) Kan du ge något exempel på hur du har arbetat med visuell kultur i praktiken? 

c) Vad är, enligt dig, syftet och målet med att arbeta på det sättet? 

d) Vad tycker du att eleverna lär sig? 

e) Vad betyder arbetet för dig som pedagog? 

 

3. Förhållandet mellan analys och produktion. 

a) Enligt vad jag förstår, så handlar visuell kultur mycket om att bli medveten om 
den visuella värld vi lever i genom seendet och förståelse för olika seendepraktiker. 
Mie Buhl talar om en förskjutning från fokus på den skapande processen till ett aktivt 
urval av visuell information. Hur ser du på det? 

b) Hur ser du på förhållandet mellan analys och produktion inom visuell kultur? 

c) Vilka kunskaper behöver barn och ungdomar när det gäller bild idag? 

d) I vilken utsträckning behöver de lära sig producera egna bilder? 

 

4. Ett nytt bildämne eller ett nytt pedagogiskt fält? 

a) Hur ser du på visuell kulturs plats i det danska utbildningssystemet? 

( Ska det ersätta/ ingå i ämnet Billedkonst? Är det ett nytt ämne?) 

b) Hur utbrett är Visuell kultur inom undervisningen i Danmark? 

c) Danska bildpedagoger diskuterar om man bör införa visuell kultur som ett nytt 
pedagogiskt fält som är en angelägenhet för skolan alla ämnen. Vad anser du om det? 
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Bilaga 2 

Visuell kulturpedagogiskt projekt i årskurs 3 

U D V I K L I N G   A F   S O C I A L E   K O M P E T E N C E R 

I   E N   F A G L I G  K O N T E K S T

B I L L E D K U N S T
3. kl. på Bjergmarkskolen i Holbæk 2006

Susanne Esmer    Anne Herskind    Ole Reinhold Jensen

Emne: På sporet af et landskab

Mål

• at lytte og træffe fælles beslutninger

• viden om og færdighed i at fortælle visuelt

• iagttage, indsamle og kategorisere tegn

Gruppearbejde
Principper for gruppedannelse:

Køn

Etnicitet

Faglige kvalifikationer

Sociale kvalifikationer

Visuel kultur: Blik på forskellige gengivelser af landskaber
Anne viste eleverne billeder som eksempler på
hvor forskellige måder man kan skildre et landskab på. 
Her er 2  af de 20 eksempler

Visuel kultur anvendt som reflektionsstrategi

Ole Reinhold Jensen: Territorier III. 2004. print
Fra serien: Det andet Sverige.

Ole Reinhold Jensen: Mord
Iscenesat fotografi. 2001

Visuel kultur: Blik på forskellige gengivelser af landskaber
Gainsborough: Mr og Mrs Robert Andrews. 1748

Kollektivt maleri. Dreaming 1992 R. Smithson: Mirror Shore. 
1969

Kort og Matrikelstyrelsen: Luftfoto over Holbæk/Fælleden 2000

Oplevelse
…ud i marken

Iagttage, indsamle & 
kategorisere tegn

….råstoffet
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          Bilaga 2b 

 

Æstetisk læreproces

En sansemæssig oplevelse 
som reflekteres og 
medieres i symbolsk form 
som billede, lyd og/eller 
bevægelse 

Oplevelse

Billedfremstilling

Analyse

Beslutningsprocesser i gruppen

Eleverne vælger hvordan de vil skabe billedet 
i forhold til rammen der er givet.

Eleverne vælger indholdet af deres begivenhed.

Eleverne vælger blik – synsvinkel.

Eleverne vælger betragter, målgruppe.

Visuel kultur 

Blik synsvinkel –
hvem ser landskabet.

Billede Billedtavle. 

Begivenhed Indholdet i historien 
skabes undervejs ved 
at snakke sammen.

Betragter Hvem skal opleve 
billedet?

Evaluering i klassen

Resultat

Uproblematisk

Kønsopdelt

Konflikt/dialog

Blik

Udvikling af sociale kompetencer er en lang proces, men billedkunst kan bidrage til 

dette gennem en veltilrettelagt æstetisk læreproces, hvor der opstilles formelle 

faglige videns- og færdighedsmål, og hvor visuel kultur indgår som en strategi.

 


