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Visualisering – en grunnleggende ferdighet 

 

Det er hyggelig at den kjente filmregissøren Martin Scorsese nå støtter det vi lenge har 
hevdet – at det er viktig å utvikle visuell kompetanse i skolen.  I sitt essay “The Persisting 
Vision: Reading the Language of Cinema” (2013) skriver han; “We’re face to face with images 
all the time in a way that we never have been before. And that’s why I believe we need to 
stress visual literacy in our schools».  Kristin Valla refererer til Scorseses artikkel i 
Aftenposten 31. oktober 2013 der hun etterlyser et kulturelt utdannet publikum.  

 

Valle skal ha kreditt for at hun aktualiserer en debatt om kunnskap innen kulturfagene. 
Læreplanen for Kunst og håndverk inneholder allerede kompetansemål innen visuell 
kommunikasjon, design, kunst og arkitektur. De elever som får god undervisning etter 
læreplanene har mulighet for å bli bedre publikummere, men kanskje enda viktigere er det 
at de tilegner seg en bred visuell- og materiell kompetanse gjennom praktisk arbeid og 
refleksjon.  

 

Vår nye kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har muligheten til å heve statusen til 
utviklingen av visuell kompetanse i skolen. Ikke minst fordi visuell kompetanse omhandler 
mye mer enn å utdanne et kulturelt opplyst publikum. Med den digitale utviklingen vil fler og 
fler yrkesgrupper stå overfor økt bruk av visualisering, slik de allerede gjør innen for 
eksempel meteorologi, geologi og medisin. Designere, arkitekter og ingeniører har lang 
tradisjon med å visualisere sine ideer om framtidige løsninger. Deres visualiseringer står 
sentralt når løsningene skal drøftes med brukere og beslutningstakere. Det betyr at også de 
uten spesialutdannelse har behov for visuell kompetanse. Dette er heldigvis allerede nedfelt 
i læreplanen for Kunst og håndverk. 

 

En hardnakket myte har imidlertid lenge stått i veien for å satse på utdanning og kunnskap 
innen det visuelle feltet. Myten går ut på at visuelle tegn er så selvforklarende at det ikke er 
behov for utdanning for å forstå dem. Nå er tiden inne for å endre på dette. Det kan gjøres 
ved å innføre visualisering som en grunnleggende ferdighet. Det er dagsaktuelt og 
framtidsrettet, Torbjørn!  
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