
 

Innovation og kreativitet 
 
Regeringen mener, at Danmark skal 
være den bedste af alle verdener i 
global sammenhæng. 
 
Danmark skal udvikle iværksætteri, 
der kræver innovative og kreative 
mennesker. 

Hvis iværksætteri og innovation skal 
opstå, må eleverne som kommende 
fremtidsborgere være i besiddelse af 
mangfoldige kulturteknikker. 

Innovation og kreativitet opstår, når 
man på baggrund af sine faglige 
kompetencer i et samarbejde med 
andre kan se nye muligheder, hvilket 
betyder, at fantasien må næres og 
styrkes gennem hele livet . 
 
Så eleverne må kunne både: 
Regne – tegne og designe 
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Visuel Kompetence 

Visuel kompetence består i, at man 
kan bruge og forstå billedsproget. 

Det er vigtigt at vore børn bliver 
dygtige og kompetente sprogbrugere – 
både i dansk og engelsk, men også i 
billedsprog. 

Billeder tilflyder os i en jævn strøm. 
Nogle gange er vi opmærksomme på 
budskaberne – andre gange ikke, men 
alligevel påvirkes vi. 

Derfor er kompetence i at ”læse og 
skrive billedsprog” en væsentlig 
kulturteknik, der bygger ovenpå de 
basale kulturteknikker. 

I en globaliseret verden er det ikke 
nok at kunne læse og regne  – man 
må også kunne tegne og designe. 
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Et alsidigt barn med mange 
udtryksmåder ? 
 
I en globaliseret verden er det en vigtig 
kompetence at kunne beherske et 
bredt spektrum af måder at udtrykke 
sig på. Billedsproget er en af disse 
udtryksmåder. 
 
Det alsidigt udviklede barn vil kunne 
være medskabere af kultur og vil 
kunne være deltager i en debat, der 
også føres visuelt. 
 
Derfor er det ikke nok at kunne læse 
og regne – man må også kunne regne  
noget ud, både m.h.t. at skabe 
konkrete produkter samt skabe 
fremtiden. 

I en globaliseret verden er det ikke 
nok at kunne læse og regne  – man 
må også kunne tegne og designe. 
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Et barn har krav på at kunne læse 
og regne – samt tegne og designe 

I et samfund, hvor billedet fylder mere 
og mere, og hvor vi får flere og flere 
informationer i billedlig form, må det 
være et krav: 

• At vore børn lærer at udtrykke 
sig i billedsprog 

 
• At vore børn får mulighed for 

at udvikle alle deres kreative 
og innovative potentialer. 

 
• At vore børn undervises i den 

omgivende billedkulturs 
visuelle fremstillinger – 
herunder mediebillederne og 
de digitale medier – i hele 
skoleforløbet.  

 
• At vore børn får undervisning i 

billedkunstfaget fra 1. -10. 
klassetrin 
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