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at sætte musik til vers – eller omvendt 

Formålet med denne tekst er at slå et slag for den tanke, at alle visuelle ud-

tryksmidler er muligheder på samme palet, og at det giver mening at anse 

tekst- og billedkonstellationen for at være et basalt kommunikativt fæno-

men. Jeg mener, at større viden om udtryksmidlerne og de indholdsmæssige 

relationer mellem dem kan resultere i en mere kommunikerende brug af bil-

leder. Årsagen er, at samspillet med relevante tekster giver billederne et op-

levet indhold, som de ellers ikke har. Billeder taler nemlig ikke for sig selv. 

De taler først, når de læses sammen med ord. 

Derudover resulterer samspillet i, at det sproglige indhold bliver mere 

konkret forstået end hvis det var blevet læst uden billeder. Gennem billeder 

bliver det sproglige indhold bundet til at handle om den fysiske verden.

Den viden kan budskabsproducenter og budskabskonsumenter have 

glæde af. Budskabsproducenterne kan komme til at formulere sig visuelt 

klarere og dermed bedre kommunikerende. Budskabsmodtagerne kan blive 

mere bevidste om læsningens virkninger.

Teksten er inddelt i tre dele. Første del handler om de visuelle udtryksmidler. 

Man kunne også bruge udtrykket visuelle modaliteter. Men visuelle udtryks-

midler er lettere tilgængeligt, mere almindelige. I anden del præsenterer 

jeg en måde at kombinere tekst og billede på, som sikrer den indholdsmæs-

sige sammenhæng. Tredje del handler om baggrunden for idéen til tekst/

billede-kombinationen og om læsning: den fænomenale kunnen, som de 

fleste mennesker ejer, og som al kommunikation er betinget af.  
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Det er ikke en  billedbog. Grunden er, at man selv skal finde de billedeksem-

pler, man har brug for. Enten fra sin egen kommunikationspraksis eller fra 

eksempler, man finder i forskellige medier. Det er selvfølgelig et sats fra min 

side. Men det er min erfaring, at man forstår indholdet anderledes, hvis man 

selv skal omsætte tekstens pointer til kommunikative eksempler, end hvis 

man kan »nøjes med« at efterligne. Det er nemlig ikke sikkert, at man forstår 

hvorfor man laver det, man laver, når man efterligner. Blot ens løsning ligner 

det, man efterligner, er det jo fint. Håber man.

Ned gennem teksten gør jeg opmærksom på forfatterne til den faglittera-

tur jeg har benyttet mig af. Det gøres sådan (Yarbus, 1967).

Så, kære læser, hvis du synes, der mangler en illustration eller en billedtekst, 

for at du forstår pointen, så find den i en avis, på nettet, på en bogreol, eller 

fremstil en frisk skitse af det, du mangler, fordi det ikke findes endnu. Jeg er 

sikker på, at det vil give en god forståelse af tekstens indhold. Under alle 

omstændigheder håber jeg, at det er bøvlet værd at sætte sig ind i mine 

pointer, og at du får en bedre forståelse af, hvordan læselig kommunikation 

fungerer. 

God fornøjelse  :-)

Niels Heie



de visuelle 
udtryksmidler 
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1.  tekst og billede kan kombineres   
så virkningen bliver en enhed

Hovedbudskabet i denne tekst er, at man kan få større kommunikativ effekt 

ud af at sætte tekster og billeder sammen, hvis man tænker mere analytisk 

på de indholdsmæssige muligheder i sammensætningen. Og husker, at vi 

læser ved at bruge øjnene.

Til daglig mener vi, at tekster og billeder blot skal passe sammen uden at 

gå dybere ned i, hvad det egentlig vil sige. Resultatet er, at nogle sammen-

sætninger er fortællende, mens andre er forvirrende. Den gode kombination 

optræder side om side med den dårlige. Det virker tilfældigt, om en tekst/

billede-kombination har et vellykket indhold, hvilket tyder på, at logikken i 

kombinationen af tekster og billeder ikke er klar for brugeren. Derfor bliver 

multimodaliteten (Björkvall, 2009), som er betegnelsen for det at bruge fle-

re udtryksformer i formidlingen af samme budskab, ikke udnyttet godt nok.

Problematikken er uafhængig af mediet. Der er gode kombinationer i 

tv-aviserne, men også dårlige. Der er gode kombinationer i tilbudsaviserne, 

men også dårlige. De gode og dårlige kombinationer ses overalt, hvor bud-

skaber formidles visuelt gennem medier, der er multimodale og benytter sig 

af tekster og billeder. 

Hvad er forskellen på en god og en mindre god tekst/billede-kombination? 

Den gode kombination gør det muligt for læseren at opfatte indholdet i et 

billede og indholdet i en tekst som en samlet indholdsmæssig enhed. Og 

oplevelsen af indholdsmæssig enhed opstår – på trods af udtrykkenes for-

skellighed – lige så let som oplevelsen af enhed mellem to sætninger, der 

følger meningsfuldt efter hinanden. Den mindre gode tekst/billede-kombi-

nation opleves ikke som en indholdsmæssig enhed, selvom dens layout 
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præsenterer den, som om den burde. Grunden er, at de ikke deler indhold. 

Der er ingen, der med vilje ønsker at lave dårlige kombinationer, så hvor-

for sker det? Sandsynligvis fordi de fleste kombinationer bliver til i en re-

daktionel proces, hvor man taler sig frem til, hvad indholdet skal være i de 

tekster og billeder, som skal bruges. Samtalen føres på baggrund af den vi-

den, man har om budskabet, der skal formidles. Den fælles viden gør det 

muligt at blive enige om tekster og billeder, fordi man deler intention.

Men læseren kender ikke intentionen bag kombinationen. Han eller hun 

kender derfor ikke den argumentation, der ligger bag valget af den specifik-

ke tekst til det specifikke billede i det specifikke tilfælde. Den er kun kendt 

af den redaktionelle gruppe, der foretog valgene. Derfor skal en billede/

tekst-kombination være selvforklarende for at virke optimalt. Læseren skal 

kunne aflæse meningen med sammensætningen uden at kende intentionen 

med den.

Jeg arbejdede med film, inden jeg blev grafisk designer. Jeg havde ikke været 

lang tid i den grafiske branche, før jeg fandt ud af, at man opfatter sammen-

hængen mellem de udtryksmidler, man benytter forskelligt i de to brancher. 

Når man fremstiller film – som jo består af dynamiske billeder, der æn-

drer udseende mens man ser dem –, er man altid opmærksom på, at det, der 

ses på lærredet opleves samtidig med det, der høres i højttalerne.

I den grafiske branche er produkterne printede. Billeder og tekster er sta-

tiske. De ændrer ikke udseende, mens man ser dem, og man er ikke lige så 

opmærksom på, hvordan de udtryksformer, man anvender, spiller indholds-

mæsssigt sammmen – selvom de ses i samme blik. Udtryksmidlerne opfattes 

altså som mere uafhængige af hinanden. Den manglende forståelse af ind-

holdssammenhæng mellem udtryksformerne gør, at den enhedsvirkning, som 

multimodaliteten kunne skabe, ikke bliver så markant, som den kunne være.
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 Jeg mener, at det, der gør synergien mellem udtryksmidlernes indhold 

mulig, ikke er forstået grundlæggende nok. Derfor bliver den ikke udnyttet. 

Udtryksmidlernes samhørighed bygger på diffuse fornemmelser i stedet for 

en analyse af deres indhold og en forståelse af den logik, der gør den ind-

holdsmæssige sammenhæng mulig. Resultatet er, at kombinationen af ud-

tryksmidler skaber forvirring i modtagerens opfattelse af budskabet – ikke 

forståelse. Det er dyrt, uhensigtsmæssigt og ærgerligt, at ressourcerne ud-

nyttes på den måde. Her ser man to eksempler, som kan illustrere problema-

tikken:

Eksemplet til venstre er forsiden på en skønlitterær bog. 

Eksemplet til højre en avisartikel. 

Bogforsiden er nydelig, men det er svært at forstå meningen med placerin-

gen og kombinationen af elementer. Hvorfor står der et navn og lyser midt 

på siden? Er navnet titlen på bogen eller navnet på forfatteren? Hvilken for-

bindelse kan man formode, der er mellem den kvinde, der bliver nævnt i 

4   Danmark ONSDAG 14. AUGUST 2013/ MX.DK

MÅLING. For første gang 
nogensinde står Dansk 
Folkeparti til over 20 
procent af stemmerne. 
Thornings frikadelle-snak 
løser ikke Socialdemokra-
ternes problem med 
vælgerne, vurderer 
ekspert.

Partiformand Kristian Thule-
sen Dahl (DF) og co. bryder nu 
en magisk grænse og sender 
for første gang  nogensinde DF 
over 20 procent i en vælgermå-
ling. Partiet står til 20,2 procent 
af stemmerne og konsoliderer 
dermed sin position som Fol-
ketingets potentielt næststør-
ste parti foran S med 17,8 pro-
cent af stemmerne.

»Det er et meget højt niveau 
for os. Men vi gør os ingen tan-
ker om, at nu letter vi fra jor-
den. Der er to år til næste valg, 
og vælgerne kan flytte sig me-
get,« siger Thulsesen Dahl og 
tilføjer, at en del af DF’s frem-
gang skyldes tilgangen fra util-
fredse S-vælgere:

»Men vi håber også, at en 
del af vælgerne har valgt os til 
på grund af vores politik.« 

Socialdemokraternes valg-
strateger står over for en van-
skelig opgave, bemærker valg-
forsker Rune Stubager, Aarhus 
Universitet.

»Det er lykkedes S at presse 
Venstre i debatten om nul-
vækst i det offentlige, og Ven-
stre har nu tabt omkring fem 
procentpoint, siden partiet 
toppede. Problemet for S er 
bare, at de utilfredse S-vælge-

DF bryder magisk            grænse 

re, som gik til Venstre, ikke 
vender tilbage til S, men nu 
vandrer videre til DF,« siger 
han og tilføjer, at en væsentlig 
forklaring på det er, at DF taler 
for en større offentlig vækst 
end resten af blå blok og rege-
ringspartierne. 

Samtidig er det halsløs ger-
ning, hvis Thornings værdipo-
litiske udmeldinger om halal-
kød og frikadeller i daginstitu-
tionerne er et forsøg på at lok-
ke DF-vælgere til, vurderer  
Stubager: 

»Det er endnu ikke set, at 
det er lykkedes nogen partier i 
Folketinget at overhale DF høj-
re om.« THOMAS.AMBROSIUS@MX.DK

Fængslet for biltyveri
INDBRUD. En 18-årig mand er 
varetægtsfængslet efter at 
være brudt ind i en bil mandag 
aften i Åbyhøj ved Aarhus. Den 
18-årige mand har valgt at kære 
afgørelsen. RB

Politi: Falsk voldtægt
LØGN. Anmeldelsen af en vold-
tægt i Kalundborg den 13. juli 
lød på, at fem mænd var invol-
veret i en voldtægt af en 19-årig 
pige. Men efter pigens forkla-
ring vurderer politiet, at der er 
tale om en falsk anmeldelse. RB

Mary som protektor
JUBILÆUM. Den danske under-
visningspligt fejrer næste år sin 
200-års fødselsdag. Og jubilæ-
et har nu fået royal opbakning.
Kronprinsesse Mary har officielt 
takket ja til at træde ind som 
protektor for ‘Skole i 200 år’. RB

Kort nyt

  Dato, aktuel måling  Dato, forrige måling Valget Undvikling 
  9-12. august 2013 28-30. juni 2013 15. sep 2011 i forhold
  %     Mandater %     Mandater %     Mandater  til valget

A. Socialdemokraterne 17,8% 31 16,5% 29 24,8% 44   -13
B. Det Radikale Venstre 8,0% 14 8,3% 15 9,5% 17 -3
C. De Konservative 4,8% 8 5,4% 9 4,9% 8 0 
F. Socialistisk Folkeparti 3,7% 7 4,1% 7 9,2% 16 -9
I. Liberal Alliance 5,6% 10 6,3% 11 5,0% 9 1
K. Kristendemokraterne 0,7% 0 0,9% 0 0,8% 0 0
O. Dansk Folkeparti 20,2% 36 19,9% 35 12,3% 22 14
V. Venstre 27,4% 48 27,0% 48 26,7% 47 1
Ø. Enhedslisten 11,8% 21 11,7% 21 6,7% 12 9  

Adspurgte/usikkerhed : 1.504 repræsentativt udvalgte personer i alderen 
18-74 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 9.-12. august 2013. Den 
maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,5 procentpoint.   YouGov

MENINGSMÅLING

Rokade flytter 
ingen stemmer
BLÅ BLOK. Ministerrokaden lok-
ker ingen blå vælgere over mid-
ten. Blot to procent af vælgerne i 
blå blok vil være mere tilbøjelige 
til at stemme på et af de tre re-
geringspartier ved næste valg 
som følge af regeringsrokaden i 
fredags. Det viser en måling, 
som YouGov har foretaget for 
metroxpress. 
Thorning kan dog glæde sig over, 
at de tilbageværende S-vælgere 
tager ganske pænt imod mini-
sterrokaden. Knap fire ud af 10 
S-vælgere tilkendegiver, at roka-
den betyder, at de er mere tilbø-
jelige til at stemme på et af de 
tre regeringspartier, mens kun 8 
procent vil være mindre tilbøjeli-
ge til at stemme på S, SF eller R 
efter rokaden. TA

SE HELE UNDERSØGELSEN PÅ MX.DK

Peter Aalbæk ramt af kræft
SYGDOM. Peter Aalbæk, som al-
tid er klar med en frisk og fla-
bet kommentar, fik sig for nylig 
noget af en forskrækkelse, da 
lægerne konstaterede, at den 
57-årige flamboyante filmpro-
ducent havde en kræftsvulst i 
den ene nyre.

Aalbæk undergik kort efter 
en operation, hvor de fjernede 
svulsten, og han befinder sig 
netop nu i sit hjem i Herfølge, 
hvor han skal komme sig.

Det skriver filmbladet Ekko, 
som har talt med den evige 
provokatør om den alvorlige 
sygdom.

»Jeg går rundt med fire sår i 
bugflæsket nu og rekreerer. Om 
to uger er jeg led og tyrannise-

rende tilbage igen. Jeg er frisk 
og på banen igen, så det er ikke 
så ulykkeligt, som det lød først. 
Og lægen ønskede mig da til-
lykke efterfølgende,« fortæller 
Peter Aalbæk til Ekko.

Peter Aalbæk sætter over for 
filmbladet en stor, fed streg un-
der det faktum, at han ikke 
længere er bange for døden og 
ligefrem ser flere positive ting 
ved sygdomsforløbet:

»Der var også mange gode 
ting ved det. Man kommer til at 
tænke over, hvad man har 
nået, og det var jeg sgu egent-
lig meget godt tilfreds med.«   
BNW@MX.DK

30 tip om 
sexoverfald 
SAG. Nordsjællands Politi har 
fået en stribe henvendelser fra 
forskellige vidner i sagen om et 
seksuelt overgreb mod en 19-
årig kvinde i Bernstorffsparken 
i Charlottenlund i juli. Kvinden 
blev overfaldet omkring klok-
ken 21.30 af en udenlandsk ud-
seende mand med fedtet mid-
terskilning, der i første omgang 
bad om en cigaret, men som 
kort efter greb fat i hendes hår 
og trak hende ned på jorden 
ved en sti i parken. Politiet har 
fået 30-35 henvendelser, men 
er endnu ikke kommet ger-
ningsmanden nærmere. RITZAU

Peter Aalbæk. ANTHON UNGER/POLFOTO

Bil kolliderer 
med kampvogn
ULYKKE. En mand blev såret, da 
en varebil og en pansret mand-
skabsvogn i går kolliderede un-
der en øvelse på Flyvestation 
Aalborg. Det oplyser vagtchef 
Poul Badsberg, Nordjyllands 
Politi. Den sårede, der var fører 
af varebilen, slap fra ulykken 
med skrammer eller muligvis 
et brækket ben. RITZAU

S flytter stole  
i større rokade
SKIFTE. Regeringsrokaden bety-
der en større rokade af den so-
cialdemokratiske folketings-
gruppe, oplyste partiet i går.
Mest markant er måske ud-
nævnelsen af det forholdsvist 
nye partimedlem, den tidligere 
SF’er Jesper Petersen, som ny 
finansordfører. Han tilknyttes 
samtidig gruppeledelsen. Ny 
gruppeformand er Henrik Dam 
Kristensen efter erhvervs- og 
vækstminister Henrik Sass Lar-
sen. RITZAU

Jesper Petersen. LARS KRABBE/POLFOTO
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ordet Middagsfruen, og de fire skøjteløbere på billedet. Hvorfor er to af dem 

kvinder, de to andre drenge? Drengene ser ud til at have kontakt med hinan-

den, men der er ikke kontakt mellem kvinderne, udover at de vender ryggen 

til drengene og står tæt ved siden af hinanden. Det eneste, de to par har til-

fælles, er at de er til stede på samme is i billedet på forsiden af samme bog. 

På trods af forsidens alt andet end tilfældige layout er det altså svært at 

se en sammenhæng i indholdet mellem billed-og tekstelementerne. Deres 

individuelle betydning danner derfor ikke baggrund for en samlet forståelse, 

sådan som ordene kan gøre i en velfungerende sætning. 

Muligvis forstår man, at der er en pointe med forsidens indhold, når man 

har læst bogen. Men det er jo for sent. First things first. En forside skal for-

midle en forestilling, der giver læseren en idé om bogens potentielle ind-

hold. Den skal sætte gang i en fantasi om indholdet af en tekst, man ikke 

kender.

Aviseksemplet er anderledes. Her samler elementernes indhold sig til en 

helhed. Oven i købet så overskriftens påstand konkretiseres, fordi overskrif-

ten kan læses som loft. Dermed kan man se, at den er god nok: Manden der 

står for DF, bryder faktisk en grænse. 

Layouteffekten underbygger udsagnet i teksten, der yderligere forstær-

kes af, at personen på billedet tilsyneladende ser på læseren, og at de der-

ved får som-om-kontakt med hinanden. Layoutet kommer til at virke som en 

rygende pistol, fordi elementerne danner en dobbelt indholdsmæssig en-

hed. Man ser manden gøre det, teksten hævder, han gør.

Det er svært at forstå bogforsiden. Elementernes indhold hænger ikke sam-

men. Den havde været bedre uden illustrationer, fordi det usædvanlige ord 

Middagfruen så havde fået lov til at folde sig ud som associationer i læse-
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rens fantasi uden at blive fanget ind af virkeligheden i billederne. Det er let 

at forstå avisartiklen, fordi elementernes indhold hænger sammen. Artiklen 

havde været mindre overbevisende uden overskrift/mand-effekten, fordi 

den så ikke ville konkretisere rigtigheden af sin egen påstand.

På tværs af genrer illustrerer de to eksempler, hvordan man kan – og ikke kan 

– sætte væsensforskellige indholdselementer sammen. Bogforsiden kan ikke 

forstås som helhed. De elementer, som budskabet formidles igennem, fører 

ikke til en samlet opfattelse af deres indhold. Kombinationen af  elementer 

er ikke selvforklarende. Det giver nemlig ikke adderet mening at bevæge 

øjnene fra element til element. Forsidens layout giver »kun« bogen en visu-

el identitet. 

I aviseksemplet forstår man elementernes indbyrdes forhold med lethed, 

fordi den er selvforklarende. Avisartiklens elementer fortæller samlet om 

indholdet, fordi man med sit blik kan springe meningsfuldt fra det ene ele-

ment til det andet og få adderet sin forståelse af indholdet for hvert spring. 

Og artiklens layout giver den en visuel identitet. Det ene eksempel har visu-

el identitet, men fortæller ikke. Det andet eksempel har både visuel identi-

tet og fortæller.  

Hvis man forstår, hvordan indholdet i sproglige og ikke-sproglige udtryks-

midler på lige fod og tilsammen – dvs. multimodalt – kan danne en indholds-

mæssig syntese, kan man bedre udnytte den flora af visuelle udtryksmidler 

læseligt, som moderne medier stiller til rådighed. 

Betragter man kombinationen af tekst og billede som et grundlæggende 

retorisk virkemiddel, hvis indhold er et multimodalt argument, har man en 

logisk indholdsstruktur, der sikrer, at kombinationen er læsbar. Læsbarhe-

den opstår, fordi det er muligt at skabe indholdskoblinger – links – mellem 
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elementerne. Indholdskoblingerne opstår, fordi læseren kan bevæge sine 

øjne formålsbestemt mellem detaljer i teksten og detaljer i billedet. 

Dette retoriske virkemiddel – billede/tekst-kombinationen – kan benyt-

tes indenfor alle medier og genrer. Det kan bruges i statiske medier såsom 

aviser og magasiner, plakater og brochurer. Det kan også bruges i dynamiske 

medier såsom tv eller hjemmesider, sociale medier eller blogs. 

Virkningen af at kombinere billede og tekst er, at modtageren via kob-

lingsindholdet forstår budskabet gennem to udtryk: gennem sproglige ud-

tryk, hvad enten det er skrift, der læses, eller tale, der høres, og gennem 

billedmæssige udtryk, hvad enten det er tegninger eller fotografier, videoer 

eller animationer. 

Formålet med denne e-bog er at slå et slag for den tanke, at alle visuelle 

udtryksmidler er muligheder på samme palet. Grundidéen er, at større viden 

om udtryksmidlerne og de indholdsmæssige relationer mellem dem kan re-

sultere i bedre, dvs. mere kommunikerende billedbrug, fordi samspillet med 

relevante tekster, giver billederne et oplevet indhold, som de ellers ikke har. 

Billeder taler nemlig ikke for sig selv. De taler først, når de læses sammen 

med ord. 

Samspillet resulterer også i, at det sproglige indhold bliver mere konkret 

forstået, end det var blevet ved at blive læst uden billeder. Gennem billeder 

bliver det sproglige indhold mere bundet til at handle om den fysiske ver-

den.



13 rubins vase: sådan virker billeder

2. rubins vase: sådan virker billeder

Figur/grund-forholdet er et grundlæggende begreb i den del af perceptions-

psykologien, der beskæftiger sig med visuel perception. Forholdet blev be-

skrevet første gang i en doktordisputats af den danske psykolog Edgar Rubin 

i 1915. Disputatsen har den sigende titel Synsoplevede figurer (Rubin, 1915) 

og forfatteren demonstrerede figur/grund-forholdet med en markant illu-

stration, som senere blev berømt under navnet Rubins Vase. 

Illustrationerne herunder er fra Rubins bog, sådan som de præsenteres i 

den. Begge illustrationer viser figur/grund-forholdet, men det er den højre, 

der er den berømte, og som bærer navnet Rubins vase.

           

            

Rubins Vase har et markant indhold, som illustrationen til venstre ikke har. 

Dens indhold demonstrerer det fundamentale visuelle fænomen, at indhol-

det i et figur/grund-forhold for det første kan ligne noget, for det andet at 

det dermed kan opleves som paradoksalt. 

I et paradoks erfarer man noget, som ikke stemmer med ens mest basale 

viden om virkeligheden. Det paradoksale ved illustrationsindholdet i Rubins 

Vase er, at det kan læses på to måder. De to måder er hver for sig menings-
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fulde, men de er indbyrdes modstridende. Ovenikøbet virker illustrationens 

paradoks så stærkt, at man kun med besvær kan fastholde forståelsen af den 

ene læsning frem for den anden. Fikserer man ansigtsfortolkningen, går der 

ikke lang tid, før vasefortolkningen melder sig. Prøver man at fastholde den, 

går der ikke lang tid, før ansigtsfortolkningen melder sig.  

Den venstre og mere abstrakte figur/grund-illustration skaber den sam-

me virkning som Rubins vase, men da dens indhold ikke er så forståeligt, dvs. 

genkendeligt, er dens vippevirkning ikke så markant, og dens paradoksale 

indhold er ikke paradoksalt. Og hvorfor er den ikke det?

Man kan læse – og dermed forstå – motivindholdet i Rubins Vase som silhu-

etter af to ansigter i profil overfor hinanden. Det giver mening at læse ind-

holdet sådan, fordi figurerne ligner ansigter set i profil. 

Men – og her dukker paradokset op –  man kan også læse motivindholdet 

i illustrationen som en hvid vase, fordi den hvide figur ligner en vase. Når 

noget ligner, oplever man, at det, man ser, aktiverer hukommelsens forestil-

linger om noget, man har set før, og som har samme form. 

De ‘tomme’ områder – i den ene fortolkning det hvide felt mellem ansig-

terne, i den anden det sorte udenom vasen – får deres indhold på baggrund 

af vores viden om det figurerne ligner: Vi ved, at vaser og ansigter er ting, og 

at ting er fysiske genstande, som findes i rum. Hvis det skal give mening at 

opfatte figurerne som tegn for ting, må det, der er uden om tingene, derfor 

forestille det rum, som tingene er i. 

Denne opfattelse af indholdet i de tomme områder er resultatet af en 

logisk slutning  – en inferens – ikke en forståelse skabt gennem den umid-

delbare sansning af lighed: De tomme områder ligner nemlig ikke noget. Be-

tragtningen af de tomme områder medførte ikke, at man fik en umiddelbar 

konkret forståelse af deres indhold som rum. Det var, hvad der skete, da man 
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oplevede, at ansigterne var ansigter, fordi de lignede ansigter, eller da man 

oplevede, at vasen var en vase, fordi den lignede en vase. De fik deres ind-

hold, fordi vi ved at ansigter og vaser er rumlige størrelser.

Synsprocessen består i at lade opmærksomheden – som kun kan koncen-

trere sig om en ting ad gangen – veksle mellem at modtage synsindtryk fra 

omgivelserne og at skabe en forståelse af dem i bevidstheden. I den proces, 

hvor man er optaget af at skabe en forståelse af synsobjektet, sammenligner 

man dets udseende med noget, man har set før, og som hentes i bevidsthe-

dens lager af synsindtryk. Processen består i, at opmærksomheden veksler 

mellem at have det aktuelt sete i fokus og det før sete i fokus. Dvs. det uden-

for bevidstheden og det indeni bevidstheden. 

Vores bevidsthed er indrettet sådan, at man ikke kan vælge imellem de to 

opfattelser af indholdet i Rubins Vase og fastholde den ene. Hvis de er lige 

meningsfulde – altså danner figur/grund-forhold der ligner noget i begge 

versioner – veksler man konstant mellem dem. 

Den paradoksale oplevelse opstår, fordi det samme synsobjekt, det sam-

me figur/grund-forhold, kan læses som to væsensforskellige fænomener. 

Den oplevelse strider mod vores grundopfattelse: Det samme fænomen kan 

ikke være to forskellige ting på en gang, det kan ikke være både ting og rum.  

Man kan altså ikke se og forstå på samme tid. Man kan ikke være opmærk-

som på den ydre modtagelse af sanseindtryk samtidig med, at man er op-

mærksom på deres betydning. Se og forstå er faser, der vekselvirker i en 

proces, hvis resultat er en helhedsopfattelse af det setes betydning (Dehae-

ne, 2009).

 Man kan sige, at vi generelt opfatter den synlige omverden som myria-

der af figur/grund-forhold, som vi skal orientere os i. Figurens indhold er al-

tid i eller på eller over eller under grundens indhold, mens grundens indhold 

altid er udenom figuren. Figuren er en helhed, grunden er en del af en hel-
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hed, nemlig den del af helheden, som man skal opfatte, figuren er i. Det ba-

sale figur/grund-forhold bliver derved det visuelle grundtegn for forholdet 

mellem subjekt og omverden.

De to figur/grund-eksempler fra Rubins bog demonstrerer noget af den 

kompleksitet, man skal håndtere, når man vil beskæftige sig med visuel 

kommunikation. De demonstrerer, at der ikke er vandtætte skotter mellem 

det, vi ser, og det, vi opfatter: Vi fortolker nemlig hele tiden. 

Den hvide vase er årsagen til, at man kan fortolke det sorte udenom som  

noget af det rum, vasen er i, altså som figurens omverden og dermed ikke et 

ingenting. Uden de sorte ansigter ville det hvide område mellem dem være 

en flade uden indhold og ikke som nu en abstrakt udgave af en rumlig om-

verden. Illustrationerne viser, at vi kan skabe visuelle udtryk, der formidler 

forestillinger om rum, tegn for noget at være til i.  

HVORFOR ER DET INTERESSANT
Rubins Vase er en illustration, der i al sin enkelhed gør det tydeligt, hvordan 

man skal forstå dynamikken i et billede. Et billede virker i kraft af forholdet 

mellem en eller flere figurer og en grund. Et billedes indhold skabes af for-

holdet mellem det, figurerne står for, som er deres indhold, og det, grunden 

står for, som er dens indhold.

Det kommunikerende billede er derfor et billede, som er fremstillet af en 

afsender i form af et eller flere figur/grund-forhold med bestemte indhold. 

Figurerne kan være ikoniske eller ikke-ikoniske, dvs. de kan ligne noget eller 

være uden lighed med noget. Formålet med dem er, at billedets figur/

grund-forhold bliver læst af modtageren og at dets indhold opfattes nogen-

lunde sådan, som afsenderen havde tænkt sig.
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3.  visuelle budskaber formidles  
på opmærksomhedsflader

Medierne formidler deres visuelle budskaber ved at præsentere dem på 

synlige flader. Fladerne kan være skærme på en computer eller en smart-pho-

ne, på en tablet eller et fjernsyn. De kan være lærreder på en væg eller i en 

biograf, i et klasselokale eller på en kunstudstilling. De kan være af papir, 

som sider i en bog, i en avis, i et magasin. De kan være skilte i trafikken, pla-

kater på lygtepæle, og de kan være monstrøse outdoor-standere ved motor-

vejsudfletninger. De kan være etiketter på emballager, mærker på tøj, op-

slagstavler i trappeopgange. 

Nogle af fladerne er statiske: Deres indhold ændrer sig ikke. Andre er dy-

namiske: De ændrer udseende hele tiden. De statiske er tavse og har kun et 

visuelt indhold: Tilbudsaviser, biografbilletter, bæreposer. Mange af de dy-

namiske har både visuelt og auditivt indhold: tv-programmer, video og teg-

nefilm på hjemmesider, live-tv på overvågningsskærme. 

Alle disse medier formidler deres budskaber i form af figur/grund-for-

hold på en flade, som skal læses. Man kan kalde fladen en opmærksomheds-

flade og tegnene, som den er udstyret med, for opmærksomhedsfladens 

indhold. En opmærksomhedsflade kan være tom eller fyldt som her på de to 

billeder, hvor det ene viser en tom computerskærm, dvs. en tom opmærk-

somhedsflade, og det andet viser en fyldt.
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Opmærksomhedsfladen er fremstillet med det formål at kunne præsentere 

de visuelle tegn. (Ordet præsentere kommer fra latin og betyder gøre nær-

værende).  

Man oplever et figur/grund-forhold, når en visuel kontrast medfører, at 

betragteren registrerer en visuel grænse. Den visuelle grænse skaber en for-

skel mellem tegnet og opmærksomhedsfladen, som betyder noget. Kontra-

sterne kan være minimale, de kan være moderate, eller de kan være maksi-

male som her: 

                               

Forskellen mellem figur og grund i det røde kvadrat til venstre er så lille, at 

der stort set ikke opleves noget figur/grund-forhold. I det midterste kvadrat 

er forskellen stor nok til, at man oplever det, men det er svagt. I eksemplet 

til højre er forskellen maksimal, man oplever en tydelig forskel mellem figur 

og grund, forholdet er stærkt. 

De tre eksempler kunne stå for minimal, moderat, maksimal kontrast i et 

kontrastspektrum. Derved kunne man illustrere, at der kan laves uendeligt 

mange variationer af figur/grund-forhold betinget af, hvor stærkt kontrast-

forholdet er.

 De tre kvadrater står selv i et figur/grund-forhold til det hvide papir 

rundt om dem. Det samme gør de to fotografier af computerens tomme og 

fyldte opmærksomhedsflade, som blev nævnt på forrige side. Det samme 



19 visuelle budskaber formidles på opmærksomhedsflader

gør alle bogstaverne her på siden. Hvert af dem står i et figur/grund-forhold 

i relation til papiret. 

Papiret er derfor en opmærksomhedsflade, ligesom skærmen, ligesom et 

lærred, ligesom et skilt. Opmærksomhedsfladen er dermed betegnelsen for 

det figur/grund-forhold, der skaber grænsen mellem den visuelle meddelel-

se og de omgivelser, den er placeret i. 

Opmærksomhedsfladen er det sted, hvor afsenderens budskab møder 

modtagerens øjne. Opmærksomhedsfladen er mediets ansigt. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT
Begrebet opmærksomhedsflade er opfundet til denne tekst. Grunden er, at 

mediefloraen er under voldsom forandring, fordi digitaliseringen har med-

ført et væld af nye medier og en tilsvarende indskrænkning i antallet af tra-

ditionelle. 

Pointen med begrebet er at slå fast, at der på trods af den store teknolo-

gi-og medievariation er nogle grundlæggende fænomener, der går igen i 

dem alle sammen, og det er, at de formidler deres budskab i visuel form. 

Medierne har derfor det tilfælles, at de formidler et indhold ved hjælp af fi-

gur/grund-forhold. 

Forstår man fællestrækkene mellem de forskellige medier, kan man bru-

ge den viden på tværs af medierne. Man kan lade sig inspirere og bruge en 

virkning fra en spillefilm, når man skal lave en annonce. Man kan få idéen til 

en øletiket ved at se på en facebook-side. Man kan hente sloganet til en 

bagrudestreamer fra en replik i et computerspil. 

Måden, opmærksomhedsfladerne virker på, er den samme. Så hvis man 

kan lave en brochure, kan man også lave en hjemmeside. Kan man lave en 

bannerannonce, kan man også lave en valgplakat. De læses nemlig på sam-

me måde. 
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Og hvis man kan læse en spiseseddel, kan man også læse en bogforside. 

Kan man forstå en papiravis, kan man også forstå en avis på en iPad. Der er 

altså stor nytteværdi i at tilegne sig den viden. Man får udvidet det felt, som 

man kan hente inspiration og idéer fra.
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4. billeder har tre slags indhold

Dette kapitel handler om at et billede er et tegn og at et tegn har forskellige 

aspekter. Alle aspekter indgår i læseprocessen, som resulterer i, at man får 

en forståelse af tegnets indhold.

I semiotikken (Kjørup, 2006), som er læren om tegn, defineres et tegn 

som noget, der står for noget. Det, som tegnet står for er tegnets referent og 

indhold. Der er mange slags tegn: Tegn man kan se, tegn, man kan høre, tegn, 

man kan mærke, tegn man kan lugte. Der er naturlige og kommunikative 

tegn. Naturlige tegn er naturlige forekomster: Skygger på græsset, røde plet-

ter på hud, skyer på himlen. Kommunikative tegn er menneskelige opfindel-

ser: et hjerte i et træs bark, teksten på en varebil, krydset på en stemmesed-

del. Her vil vi beskæftige os med visuelle tegn, dvs. tegn, der kan ses, og som 

bruges til kommunikation i form af billeder. Af hvad art de end måtte være – 

dvs inklusive skrift.

Billeder fremstilles med det formål at blive set, fordi de har et indhold, der 

kan læses. De fremstilles ved hjælp af kroppe, redskaber eller maskiner. De 

har tre slags indhold: 

• det indeksikalske indhold

• det ikoniske indhold

• det symbolske indhold 

Det indeksikalske indhold er den kvalitet ved billedet, som gør det muligt for 

læseren at slutte sig til en forestilling om den måde, det er blevet fremstillet 

på. Et billede, hvor figur og grund er fremstillet ved hjælp af pensler og 

akrylfarve, fremstår helt anderledes end et billede fremstillet af et kamera. I 
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det første tilfælde vil det være muligt at få en fornemmelse af malerens 

motoriske evne til at styre penslerne. I det andet er der intet fysisk spor af 

den fotograf, som har fremstillet billedet. Ja, i nogle tilfælde behøver der 

endda slet ikke at være et menneske involveret i betjeningen af det: Billeder 

fra et overvågningskamera klares f.eks. af kameraet selv.

Redskaber til fremstilling af billeder kan være pensler, blyanter, stemmejern, 

fingre etc, ting, der kan indeholde noget synligt som kan smitte af, farve f.eks. 

Redskaber danner spor af den person, der har styret de redskaber, billedet er 

fremstillet med. Maskiner danner ikke spor af den krop, der har brugt maski-

nen. Maskiner til fremstilling af billeder kan være kameraer – både til leven-

de og statiske billeder – fotokopieringsmaskiner, computere. De danner bil-

leder ad automatisk vej, hvor lys erstatter farve til at påvirke nogle fladers 

udseende.

Et billedes indeksikalske indhold giver derfor en forståelse af, hvordan 

billedet er fremstillet, og i hvor høj grad det har været en kropslig proces at 

fremstille det. Det indeksikalske indhold giver en forståelse af billedets ud-

seende som resultat af en bestemt fremstillingsproces. 

Det ikoniske indhold består i den grad af lighed, der er mellem indholdet i 

billedets figur/grund-forhold og referenten til dets motiv. I nogle billeder er 

der stor lighed mellem motivet og referenten, i andre næsten ingen. De in-

deholder figur/grund-forhold men de har ikke en udformning, der gør, at 

man kan identificere dem i forhold til en referent.

Et billedes ikoniske indhold kan være så højt, at referenten til billedets 

motiv ser ud til faktisk at have eksisteret i virkeligheden. Et andet kan have 

et ikonisk indhold, som stort set ikke giver forestillinger om nogen referent. 
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Det symbolske indhold består i, at et billede kan have en bestemt betydning, 

som ikke følger af billedets umiddelbare indeksikalske eller ikoniske referent.

Indholdet er en vedtægt, man skal lære at kende. Et trækors er et symbol 

på Jesus’ korsfæstelse, en kurve i en graf er symbol for kursudvikling, et skilt 

med et lokomotiv er symbol for en jernbaneoverkørsel, et sæt bogstaver der 

danner ordet cykelklemme, er et symbol for et talt ord. Det symbolske indhold 

er et billedes betydning, som anviser en bestemt forståelse af en bestemt si-

tuation. Formålet med symboler er, at en gruppe af mennesker skal have sam-

me baggrund for at reagere i samme ånd i samme situation. Og vel faktisk 

derved etablerer fungerende fælleskaber.

  

SUMMA SUMMARUM
Det samlede indhold i et tegn er resultatet af et regnestykke, som læseren 

udfører og som består i at man lægger indholdet sammen som her:

Indholdet af det indeksikalske aspekt

+

Indholdet af det ikoniske aspekt

+

Indholdet af det symbolske aspekt

----------------------------------------------

 Indholdet af alle tre aspekter

Eller sagt på en anden måde: Et billedes indhold består af, hvad det forestil-

ler, hvordan det er fremstillet, og hvad det har af symbolsk betydning.
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5.  billeder kan være fotografiske,  
figurative eller nonfigurative.  
de kan også være symbolske

Billeder i den fotografiske modalitet eller udtryksform kan f.eks være pres-

sefotos, i den figurative f.eks. vittighedstegninger, i den nonfigurative f.eks 

procesdiagrammer, i den nonfigurative og symbolske modalitet f.eks. tekst. 

Tilsammen danner de en visuel udtrykspalet. De tre første kaldes i daglig 

tale billeder. Den sidste tekst. Tre af dem, billederne, har et indhold, der skal 

forstås som noget, man kan se. Enten i virkeligheden eller i fantasien. Den 

fjerde har et indhold, der skal opfattes som noget, der siges.

Når man kombinerer forskellige udtryk i formidlingen af et budskab, er 

det vigtigt, at man forstår det særlige ved hvert enkelt udtryk, for at kombi-

nationen bliver god og skaber en oplevelse for læseren. Når de er kombine-

ret rigtigt, oplever læseren en dynamisk helhed, som resulterer i en god læ-

seroplevelse. 

For at få en mere udbygget forståelse af de muligheder, som de fire 

modaliteter indeholder, er de næste sider en detaljeret beskrivelse af de fire 

grundmodaliteter, hvad der karakteriserer dem, og hvordan de opleves.  

Ethu
sfuld
af 
hatte
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1. UDTRYKSTYPE/MODALITET

Billeder af noget, man kan se eksisterede
FOTOGRAFISKE BILLEDER 

  

Fotografiske billeder formidler deres indhold ved hjælp af former, som er 

skabt via en direkte transmission af faktisk eksisterende former. Transmissi-

onen sker ved hjælp af lys. Det betyder, at fotografiske billeder giver læse-

ren en forestilling om, at det man ser på billedet, kunne ses i virkeligheden. 

Man oplever derfor at se noget, der har haft fysisk eksistens et eller andet 

sted i verden. Måske findes eller foregår det endnu. Måske kan man selv 

komme til at være der.

Forestillingen om, at motivet forestiller noget, der fandtes eller fandt 

sted, opstår, fordi ligheden er maksimal mellem motivets udseende på bille-

det og den situation, det er referent til. Derfor slutter man sig til, at det, man 

ser på billedet, så sådan ud i virkeligheden: et bestemt sted, i en bestemt 

vinkel, på et bestemt tidspunkt, i en bestemt belysning. Meget enkelt og 

meget betydningsfuldt.
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Det betyder nemlig, at et fotografi gemmer, hvordan noget så ud. Fotoet 

gemmer et synsindtryk, det fotografen så. Fotografiet kan ses igen og igen. 

Når vi ser det, er det som om, vi oplever, hvordan det ville være at se tingene 

ved selvsyn. Det er næsten som at være der selv, som Philips taglinede sit 

fjernsyn med i gamle dage.  

Fotografiet har altså den egenskab, at det kan formidle et synsindtryk i en 

form, der giver betragteren fornemmelsen af at kunne se tingene med egne 

øjne.

Og da »du tror, fordi du har set mig« (Johannes, 300 :-) . er fotografiet et 

effektivt formidlingsredskab, der med voldsom intensitet overbeviser om sit 

motivs eksistens.  

FOTOGRAFIER FREMSTILLES MED MASKINER
Den særlige virkning ved fotografiske billeder opstår af den måde, de frem-

stilles på, nemlig ved hjælp af et kamera. 

Et kamera er en maskine, der registrerer lys på en bestemt måde. Lyset 

kommer ind gennem apparatets linse fra de objekter, der befinder sig foran 

kameraet. Lysets karakter er bestemt af de ting, som lyset er reflekteret fra. 

Det reflekterede lys kommer ind gennem linsen og rammer kameraets lys-

følsomme bagvæg. Her afsætter det et et-til-et aftryk i 2-dimensional form, 

analogt med den genstand, som lyset blev reflekteret fra. 

Nu om stunder gemmes lysindfaldet i et digitalt bagstykke i kameraet, 

der omsætter det indkommende lys til pixels. Tidligere blev lyset gemt på 

en film, hvis lysfølsomme emulsion blev påvirket af det reflekterede lys. Dis-

se processer er mekaniske. Lysets rejse fra sol til ting og fra ting til kamera 

er en naturbestemt proces. Hverken linsen, som lyset kommer ind i kamera-

et gennem, eller lyset selv bliver påvirket af fotografen. Fotografiet er i sin  

natur objektivt.
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SNAPSHOTTET OG DET ARRANGEREDE FOTO
I praksis er der to slags fotografier: dokumentariske og arrangerede. I doku-

mentariske fotos er billedernes indhold en situation, som fotografen har 

overværet og fotograferet uden at påvirke den. Den slags billeder bruges til 

at vise noget: Dette skete, sådan så situationen ud, sådan var det. 

Pressefotos er ofte dokumentariske og formidler synsindtryk af noget, 

som er sket. Billederne gør det muligt for læseren at forestille sig, hvordan 

det var at se billedets motiv i virkeligheden. 

Den anden type fotos er de arrangerede fotos. Dvs. fotografier, hvor det der 

fotograferes, er tilrettelagt med det formål være motiv i et fotografi. Den 

slags fotografier dokumenterer på samme måde som det dokumentariske 

fotografi en faktisk forekommende situation. Forskellen på situationen i de 

to typer fotografier er, at situationen i det dokumentariske billede forekom, 

hvad enten fotografen var der eller ej. I det arrangerede foto var situationen 

der kun for at opfylde sin mission som motiv i et fotografi.

Modefotos er altid arrangerede, ligesom bryllupsfotos, pasfotos og selfi-

es er det. Feriebilleder kan være både arrangerede og dokumentariske. Fa-

miliemedlemmernes stilling og udtryk er arrangerede, mens bjergene bag-

ved  og udsigten er, som de er, dokumentariske. Den smukke solnedgang 

over den dramatiske bjergtop forekommer, hvad enten fotografen er der el-

ler ej. 

Fotografier er statiske. Men billederne i video og film er også fotografiske, 

de er det bare i dynamisk form. At tingene bevæger sig ‘rigtigt’ giver dem 

endnu større påvirkningskraft. Bevægelserne forstærker oplevelsen af, at 

det, man ser, tilsyneladende faktisk foregår. Og ligesom det statiske fotogra-

fi overbeviser om, at billedets motiv var til at se i virkeligheden, hvis man var 
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til stede, så overbeviser ‘de levende billeder’ om, at det, man ser på filmen 

ville være synligt, hvis man stod ved siden af fotografen, da han lavede op-

tagelsen. Fotos viser noget, der foregik. Video og film viser noget, der ople-

ves, som om det foregår.

Selvom fotografiske billeder er resultat af en objektiv proces, der får deres 

udsagn til at virke sande, kan de manipuleres, efter de er optaget. Elementer 

kan fjernes, retoucheres, korrigeres. Det er der mange eksempler på. Men 

det ændrer ikke ved, at den vellykkede manipulation basalt set ikke opleves. 

Man læser snydebilledet lige så jomfrueligt spejlende som det umanipule-

rede.

DET FOTOGRAFISKE BILLEDE STARTEDE SOM TEGNING
Fotografiet har en fascinerende historie, i kraft af at det var en teknik til 

fremstilling af billeder opfundet i 1420-tallet, der førte til dets succes, 

nemlig opfindelsen af centralperspektivet. Centralperspektiv er en be-

stemt geometrisk måde at tegne på, der har en markant optisk virkning. 

Centralperspektivet gjorde det muligt at fremstille billeder med stor 

3-dimensional virkningskraft, selvom billedet på det flade papir jo var 
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2-dimensionalt. Metoden førte hurtigt til udviklingen af teknologi, der 

gjorde fremstillingen af perspektivbilleder lettere.

Det første stykke teknologi var en velo. En velo er en ramme delt op i 

kvadratiske ruder ved hjælp af tråde. Når maleren eller tegneren brugte 

veloen til fremstilling af tegninger, stod den mellem maleren og motivet. 

Det betød, at han så motivet gennem veloen. Rude for rude overførte 

han ved at tegne systematisk den del af motivet, han kunne se i hver 

enkelt rude, til den tilsvarende rude på det kvadrerede papir på bordet 

foran ham. For at systemet skulle fungere bedst, måtte han samtidig sør-

ge for hele tiden at se motivet fra det samme sted og kun bruge ét øje.

På den måde fik maleren et værktøj, der gjorde det muligt at oversæt-

te det han så i virkelighedens 3-dimensionale udgave, til en tegnet 2-di-

mensional og naturalistisk udgave på papiret. Metoden gjorde det der-

med muligt at kopiere motivets udseende. Man kan anse veloen for at 

være verdens første digitale kamera. Det havde 36 pixels og forvandle-

de groft sagt malerne til kopierende iagttagere. Teknikken førte til op-

findelsen af Det Naturalistiske Billede (Gombrich, 1997).

FOTOGRAFISKE BILLEDER ER HÅRDTSLÅENDE
De fotografiske billeder er i kraft af deres spejling af virkeligheden i en 

liga for sig. Og uanset hvor meget den digitale teknologi gør det muligt 

at manipulere med billedernes indhold, så virker fotografiske billeder 

overbevisende i kraft af deres tilsyneladende objektivitet. 

 De giver os en umiddelbar og sikker opfattelse af, at det, vi ser på 

billederne, er noget, man kunne se, hvis man stod ved siden af fotogra-

fen, da han tog billedet. 

Det fotografiske billede er også i teknisk forstand objektivt. Derfor 

bruger man fotografiske billeder, når man objektivt skal dokumentere 
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synlige tilstande og forekomsters udseende, f.eks. i form af røntgenbille-

der af tænder, rygsøjler eller storetæer. Eller til overvågning af steder, 

hvor man vil have adgang til at konstatere, hvad der foregår. Eller til visu-

el kvalitetskontrol af kornstørrelser som synserstatning i robotter. Osv. 

Det har sandsynligvis været en chokerende ting at opleve de første 

naturalistiske billeder i 1400-tallet efter opfindelsen af centralperspek-

tivet, når man havde været vant til, at billedernes motiver ikke var na-

turalistiske. Man skal bare forestille sig, at Jomfru Maria, fra at have lig-

net en tegnet og opfundet figur i tusindvis af billeder på vægge og alter-

tavler, på billeder skabt med den nye teknik kom til at ligne en faktisk 

eksisterende ung kvinde, som ovenikøbet deler markante træk med dat-

teren af den adelsmand, der har skænket kirken billedet. Den hellige 

person lignede med den nye teknik en faktisk eksisterende person og 

ikke blot fantasien om en. 

Det har været lige så chokerende at opleve de første fotografier, hvor 

billedernes naturalistiske kvalitet var endnu stærkere. Og det har været 

chokerende at se de første levende billeder på film. Alle, der har været 

igennem den kæbetabende oplevelse af sin første 3D-film ved, hvordan 

det virker, når ny teknologi giver virkningen af virkelighed i det, man ser, 

nok et nøk. 

Men der findes også ikke-fotografiske billeder. Dem er der to slags af: 

figurative, der forestiller noget og nonfigurative der ikke forestiller no-

get.
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2. UDTRYKSTYPE/MODALITET

Billeder af fantasi-indhold, bygget på noget eksisterende 
FIGURATIVE BILLEDER

 

Figurative billeder formidler, overordnet set, noget, nogen har forestillet sig, 

dvs. set i fantasien. Billederne giver det indtryk, fordi deres motiver består 

af former, som er skabt af den, der har fremstillet billedet. Derfor kan bille-

dernes indhold have større eller mindre lighed med noget, de forestiller, og 

dermed større eller mindre ikonicitet. 

I figurative billeder er den visuelle lighed med referenten aldrig fotogra-

fisk. Den største lighed finder man i naturalistiske billeder, den mindste i 

billeder, hvor man tvivler på, om det, man ser, kan identificeres som noget 

man kunne se. Den manglende lighed gør, at de opleves uden et genkende-

ligt indhold. Når motiverne forestiller noget, betyder det, at de former, man 

ser på billederne har så megen lighed med eksisterende synlige fænomener, 

at det giver mening at kalde dem det samme som det, de ligner. 

Et figurativt billede kan f.eks. indeholde et trekantet hoved. Ingen hove-

der ser sådan ud. Men da hovedet tilsyneladende sidder på noget, der kunne 

kaldes en krop og tilsyneladende indeholder elementer, der sidder sådan i 

forhold til hinanden, at det giver mening at kalde dem øjne, næse og mund, 

selvom ingen af delene ser ud som øjne, næser og munde ser ud på virkelige 

mennesker, aber eller heste, så ligner de alligevel virkelighed så meget, at 
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det giver mening at bruge ordet hoved om det, man ser. Selvom man sikkert 

ville tilføje, at nok er det et hoved, men det er et underligt et!  

Som eks. kan man tænke på et portræt malet af Picasso i 1930’erne. Så 

forstår man, at indholdet i et figurativt billede er en oversættelse af noget 

set til noget, man har fantaseret sig til. Nogen har set noget og har bagefter 

gjort det til et billede. Billedet virker ligesom sproglige metaforer. Man kan 

godt forstå udtrykket: Han er dum som en dør. På samme måde kan man godt 

forstå formen et ansigt som en trekant. Forvrængningen, både den sproglige 

og den billedmæssige, formidler en subjektiv opfattelse af emnet. 

Langt de fleste af de billeder, der er fremstillet i menneskets historie, er figu-

rative. Dvs. at de forestiller noget, men at de ikke er naturalistiske. Man kan se, 

hvad de forestiller, men det, de forestiller, ser ikke ud, som tingene så ud i 

virkeligheden. De 35.000 år gamle hulemalerier er et fænomenalt eksempel 

på figurative billeder, skabt lang tid inden centralperspektivet blev opdaget.

Men billeder kan også være helt uden lighed med en fysisk referent. Den 

slags billeder er nonfigurative. 

3. UDTRYKSTYPE/MODALITET 

Billeder af fantasi uden lighed med noget synligt eksisterende
NONFIGURATIVE BILLEDER
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De nonfigurative billeder er karakteristiske ved, at deres ikoniske aspekt 

ikke har visuel lighed med en referent. Læseren kan ikke slutte sig til, hvad 

de forestiller. En hest på en mark på et fotografi er en figur i et billede, der 

har så meget lighed med tingen i virkeligheden, at det giver mening at kalde 

dets indhold en hest på en mark. En nonfigurativ figur på en nonfigurativ 

grund er et billede, men hverken figuren eller grunden ligner noget synligt. 

Derfor kan man ikke forestille sig en referent, og derfor kan man ikke give 

den et navn. Så trekanter, cirkler, rektangler, krusseduller snirkler og krum-

melurer har ikke – sådan som indholdet i fotografiske og figurative billeder 

har – en tvilling i den fysiske verden.  

Figurative og nonfigurative billeder har det tilfælles, at deres indhold for-

midles gennem former, som er opfundet. Derfor er den grundlæggende virk-

ning af den slags billeder, at deres motiv er hentet i en persons fantasi. Ik-

ke-fotografiske billeder forestiller altså noget, som nogen har opfundet og 

udført helt ned i den mindste detalje. 

 De fotografiske billeder er det eksisterendes kunst, de figurative og 

non-figurative er fantasiens. Det betyder i store træk, at fotografier overbe-

viser om referentens faktiske eksistens, mens figurative og nonfigurative 

billeder indeholder hypotetiske referenter, noget, man kan tænke sig mulig-

heden af.  

TO SLAGS IKKEFOTOGRAFISKE BILLEDER:  
HÅNDGJORTE OG MASKINGJORTE
Ligesom fotografiske billeder kan fremstilles i to former: dokumentariske og 

arrangerede, så kan de ikkefotografiske billeder fremstilles på to måder:  

manuelt eller maskinelt. 

I manuelt fremstillede billeder skabes motiverne ved hjælp af spor, som 
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redskaberne afsætter. Da redskaberne styres af billedfremstilleren, får disse 

billeder et højt indeksikalsk indhold. Sporene kan læses som en direkte virk-

ning af den kropslige proces, det er at styre de redskaber, som har sat spore-

ne. Indtrykket kan sammenlignes med en skrivers håndskrift og er det, der 

under ét opleves som billedernes stil. Stilen viser, hvad den krop, der har 

styret redskabet, har magtet, og hvor sikkert eller usikkert ‘mennesket bag’ 

har været til at bruge det.  

Det manuelt fremstillede billede har et stort kropsligt indeksikalsk ind-

hold. I modsætning til det maskinelt fremstillede billede, som ikke har noget 

kropsligt indhold. Til gengæld har det et stort mekanisk indhold, og billedet 

kan forstås som resultat af en mekanisk proces udført med en maskine.  

Man kan på enkel vis selv opleve forskellen mellem det manuelle og det 

maskinelle ved at sammenligne udseendet af en streg tegnet på fri hånd – 

gerne med den, som man ikke har så detaljeret kontrol over, som regel den 

venstre – med en streg slået ved hjælp af en lineal.  Eller som her: prøve at 

tegne en cirkel med en mus og så sammenligne den med en cirkel skabt via 

computerens cirkelværktøj, der fungerer ligesom en lineal:

Linealstregen th. mangler fuldstændig de uregelmæssigheder, som den ven-

stre har, og som kan tydes som kropslige spor. Derfor har cirklen th. ingen 

karakter af at være fremstillet af et bestemt levende individ. Den krop, der 
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husede den fantasi, som udformede motivet, er forsvundet fra billedet. Bil-

ledet har mistet sin personlige kvalitet. Til gengæld har det fået en objektiv 

og anonym kvalitet.

Jeg fremførte engang på et kursus for en byplanafdeling, at der var stor 

forskel på det visuelle indhold i en håndtegnet streg og i en streg fremstillet 

med en lineal. De fleste af deltagerne opponerede, men en dame sagde: 

– Jamen, det er nu engang sådan, at byplanforslag tegnes med løs hånd. 

Vedtagne forslag fremstilles med lineal.

Nonfigurative billeder har i stort omfang fået rollen at være bevidst-

hedsmæssige forestillingers og begrebers synlige attribut. Et forklaren-

de værktøj, der bruges, når man vil vise noget , der ikke ellers kan ses. 

Men de bruges altid sammen med en tekst. Derfor bliver mange af dem 

symboler. Hvis de ikke har en symbolsk betydning, har de udelukkende 

et smagsindhold og kan derfor ‘blot’ lides eller ikke-lides af det private 

individ, som betragteren nu engang er. 

De bruges, når man vil vise usynlige fænomener som f.eks. forandrin-

gerne i en akties værdi eller forandringerne i en valutakurs over tid. I de 

sammenhænge bruges det nonfigurative billede som visuel metafor, f.

eks i form af det man kalder diagrammer. Dermed opnår man en lille 

smule af den konkretiserende forståelseseffekt, som fotografier er suve-

ræne til at skabe, og som figurative billeder kan være medvirkende til. 

De nonfigurative billeder bruges til at gøre det usynlige synligt. Og der-

med gøre det usynlige til en del af den synlige verden på niveau med 

andre ting: heste, bogstaver, byer, folk.



36 �billeder�kan�være�fotografiske,�figurative�eller�nonfigurative�…

HVORFOR ER DET INTERESSANT
Lige meget hvilken type billede, det drejer sig om, er et billede altid et tegn 

for noget synligt eller noget, der fremstilles, som om det er synligt. Det kan 

som fotografier fremstille noget, der virker, som om det kunne ses og der-

med faktisk eksisterede, fordi fotografiske billeder er registreringer af noget 

synligt, derfor dokumenterer de. Eller det kan som ikke-fotografiske billeder 

fremstille et motiv, så det virker som om, dets former er opstået i et menne-

skes fantasi med det formål at demonstrere noget, dvs. at indholdet i ik-

ke-fotografiske billeder er opfindelser. De er visuelle hypoteser, der ansku-

eliggør.

4. UDTRYKSTYPE/MODALITET

Billeder af noget som forestiller noget, der siges
SKRIFT

Tekst er også en slags billede, fordi skriftsystemets elementer – bogstaverne, 

tallene og de grammatiske tegn – alle sammen indgår i figur/grund-forhold. 

Skrifttegnene er figurer. Grunden er det papir eller materiale,  som bogsta-

verne, tallene og de grammatiske tegn ses på. Grunden for bogstaverne, som 

oftest er hvidt papir, opfattes som tom og uden indhold. Men den hvide 

grund uden om bogstaver, tal og grammatiske tegn kan aflæses som et tegn 

BANALT
Det du siger her, er
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for tavshed – på samme måde, som man aflæste den hvide grund rundt om 

vasen eller ansigterne  i Rubins Vase som et tegn for rum.

Det er storslået, at man kan omsætte tale – som består af lyde, som man 

siger og hører – til tekst, som består af bogstaver, man skriver og læser. Der 

skal blot dette til: 

• 28 forskellige nonfigurative tegn, udformet på en måde, der gør det 

muligt at opleve forskellen mellem dem og ligheden mellem dem,  

på en måde som gør at  man oplever dem som medlemmer af samme 

eller skriftsnit

• nogle kombinations- og basale layoutregler

Det smarte er, at man kan skrive alle de ord, der findes, samt dem, der ikke er 

opfundet endnu. Og at man ikke behøver at være i samme rum for at kommu-

nikere, hvad man jo ellers skal for at tale sammen. Ved hjælp af skrift kan 

man sende det, man vil sige til hinanden, ved at skrive det på et stykke papir, 

som man kan distribuere til den, man vil fortælle noget.

For at systemet kan fungere, skal brugerne være enige om at overholde 

reglerne: at bogstaverne ligner bogstaver, at bogstaverne sættes i den rigti-

ge rækkefølge fra venstre mod højre i grupper, der danner ord, at ordene 

staves rigtigt og derfor indeholder det vedtagne sæt af bogstaver, at ordene 

sættes på linje i den rigtige rækkefølge, så det giver mening at læse dem fra 

venstre mod højre. 

Det tager lang tid at lære at skrive og læse, fordi skriftsystemets tegn er 

abstrakte, og fordi dets indhold er symbolsk. Derudover indeholder skriftsy-

stemet meget lidt, som man kan gætte sig til. Alle detaljer skal læres udenad, 

bl.a. fordi ord er helt uden lighed med det, de står for. Det skrevne ord HEST 

ligner ikke lyden af det talte ord HEST. Det talte ord HEST ligner ikke dyret 
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HEST, som jo er ordets referent. Det ville en hest i et foto eller i en figurativ 

tegning gøre. 

Så for at lære at bruge skriftsproget sikkert, skal man i årevis øve de rigti-

ge bogstavskombinationer, så de opfattes som ord, og de rigtige ordkombi-

nationer, så de opfattes som sætninger. Det at lære den rigtige brug af 

skriftsprogets elementer påvirker vores hjerne markant. Konventionen om at 

skrive og læse på en linje fra venstre mod højre, for at tekstens ord kommer 

ind i bevidstheden i den rigtige rækkefølge, har stor indvirkning på vores al-

mindelige måde at aflæse tingene på. Det bliver med tiden normalt for os at 

læse alting fra venstre mod højre. Man kan se virkningen i eksemplet her 

med de to ens billeder, hvor det ene er en spejlvendt udgave af det andet. 

Man kan beskrive, det man ser, sådan: I billedet til venstre løber pigen med 

drengen i hånden. Det virker som om, pigen er den aktive. I billedet til højre 

løber drengen med pigen i hånden. Det virker som om, drengen er den aktive. 

Sætningens subjekt er altså det element, som befinder sig til venstre i bille-

det og dermed det, som læses først. Hvilket betyder, at billedet bliver læst, 
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som om dets indhold er afhængigt af den horisontale orden, som billedets 

elementer kan aflæses i. På samme måde som ordene i en tekst.

     Men hvad er ord? Ord er navne. Når et fænomen har fået et navn, hedder 

det noget, kat f.eks. Dermed er fænomenet blevet optaget i sproget. Når den 

ene kat efter den anden bliver betegnet med det samme ord, nemlig kat, 

selvom de er forskellige individer, bliver de opfattet som medlemmer af den 

samme kategori eller klasse eller gruppe. 

Det betyder, at naboens dumme kat , min egen elegante eller min afdøde 

tantes og alle andre katte alle sammen er medlemmer af samme kategori. 

Ordet kat er derfor en mængdebetegnelse. Kategorien kat indeholder i prin-

cippet alle de fænomener, der bærer navnet kat. Kattene bærer navnet, fordi 

sprogbrugerne er enige om, at fænomener, der har de egenskaber, som katte 

har, skal betegnes med navnet kat. Et navn er altså et udtryk for, at dem, der 

deler sprog deler opfattelse af, hvad tingene skal hedde. 

De ord, som sproget består af, er derfor tegn for kategorier, der indeholder 

mængder af individer eller mængder af egenskaber eller mængder af ting, der 

har så meget tilfælles, at det er meningsfuldt at kalde dem det samme. 

Derfor er der kun et basalt ord for katte, nemlig ordet kat. Indenfor kate-

gorien kat er der så underkategorier: siameserkatte, angorakatte etc. Det 

samme gør sig gældende med hunde, heste, storbanker, tæsk, hønseringe, 

handlinger og flødeskumskager. Ordene betegner forekomster, hændelser 

eller væsner som de mennesker, der bruger sproget, vil bevare enigheden 

om at betegne på samme måde. Dermed etablerer sprogbrugerne en basal 

opfattelse af tingene, som de er nogenlunde enige om. 

Sprog er et system til udvikling og vedligeholdelse af en basal enighed –  

også om det, vi ikke er enige om.
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Man kan læse en tekst, når man har knækket læsekoden og lært, hvilken 

betydning bogstaver har som visuelle elementer, der kan sættes sammen i 

meningsfulde grupper, der opfattes som ord. Meningen består i, at de opfat-

tes som stumme udgaver af talte ord, der har den betydning at være navn på 

indholdet af en kategori. 

 Det er en af de helt tunge opgaver for alle børns ‘voksne’, deres  med-

mennesker, at introducere dem til den almindelige måde at bruge sproget på 

ved utrætteligt at gentage den samme lyd, hver gang et fænomen, der kan 

betegnes rigtigt med en bestemt lyd og dermed et bestemt navn, kommer 

indenfor barnets erfaringsradius.  

Derved får barnet hørt ordet udtalt af forskellige individer i forskellige 

situationer og forstår gradvist, at selvom ordet ikke udtales på nøjagtig sam-

me måde, hver gang det bliver sagt, så har variationerne den samme betyd-

ning. 

Og selvom nogle katte er plettede, andre er hvide, nogle er store, andre 

er små, giver gentagelsen barnet den forståelse, at ordet kat bruges på trods 

af, at de fænomener, de voksne siger, det skal bruges på, ikke har nøjagtig 

samme udseende, nøjagtig samme størrelse, nøjagtig samme adfærd. 

Barnet kommer så gradvist til en forståelse af, at et ord er et navn på no-

get, som sprogbrugerne er enige om, at en lang række fænomener har til 

fælles. F.eks. det at være kat. Og pludselig  –  når det er gået godt i et stykke 

tid og man har lært at tale og skrive og læse –  har barnet knækket læseko-

den. Det har indøvet sproget så meget, at det ikke behøver at tænke over 

sammensætningen af bogstaver, ord og sætninger. Det kan koncentrere sig 

om at tale, om at skrive, om at læse.

Læsning af tekst giver læseren en interessant som-om-oplevelse. Når 

man læser en tekst, virker det nemlig som om, det er læseren selv, der siger 

de ord, som teksten består af. Godt nok stille og indvendigt, men stadigvæk. 
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Man læser altså en tekst ved at tage andres ord i sin mund, som om, man var 

den, der sagde dem. Og derfor virker det, som om ordenes indhold er noget, 

man har erfaret (Elbro, 2001), (Brudholm, 2011).

Når talesprog bliver omsat til tekst ved hjælp af skrift, bliver sprog, der høres 

omsat til sprog, der ses. Dermed bliver sprog til et visuelt udtryksmiddel, der 

kan bruges på lige fod med billeder. Men for at kunne udnytte konstellatio-

nen velfungerende, dvs. læseligt, skal man forstå, hvad tekst kan formidle i 

modsætning til billeder. 

Billeder forestiller noget, man kan se. Tekst forestiller noget, man kan 

høre. De to modaliteter formidler altså hver sin type af semisanseoplevel-

ser: tegn, der skal forstås, som om noget kan ses, og tegn, der skal forstås, 

som om noget kan høres. Når jeg siger, at teksten forestiller noget der høres, 

gengiver jeg helt basalt den måde, man opfatter en tekst på. Og hvis man 

uden problemer forstår min brug af ‘ordet’ siger i første sætning i afsnittet, 

forstår man også umiddelbart, at tekst forestiller lyd, fordi tekst formidler 

talesprog. 

MED SPROG KAN MAN HÆVDE NOGET
Sprog består af sætninger. Sætninger er kombinationer af ord, der tilsam-

men hævder noget. For at virke skal en sætning mindst indeholde et sub-

stantiv og et verbum, navnet på en agent og navnet på en handling (King, 

2000).

Verber fungerer ligesom substantiver ved at betegne en stor mængde 

forekomster, hvor noget foregår: vokser, dør, flygter, lyver, blomstrer, fordam-

per, betaler. Verber er navne på noget, der udfolder sig i tid, og de har den 

egenskab, at de kan bøjes. Det vil sige, at verber kan fremstå i forskellige 

udgaver afhængigt af, om de skal formidle noget i nutid, noget i fortid, noget 
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i fremtid. Det sproglige fællesskab er enige om, hvad verberne betegner, på 

samme måde, som de er enige om, hvad substantiverne betegner og de an-

dre ord i sproget. 

Så selvom folk ikke løber ens, så er vi, der deler sprog, f.eks. enige om at 

bruge ordet løbe som betegnelse for det at bevæge sig hurtigere og på en 

anden måde end den, man benytter, når man går.

For at de to ord skal danne en sætning, der virker, skal de kunne læses – dvs. 

ses og forstås – i forhold til hinanden. Indholdet i substantivet skal forstås i 

forhold til indholdet i verbet, så man får en opfattelse af, at det fænomen, 

som substantivet er tegn for agerer på den måde, som verbet er tegn for. 

Hvis sætningen er: 

abrikostræerne findes 

så får man den opfattelse, at de abrikostræer, der nævnes i sætningen, er 

abrikostræer, der findes (Christensen, 1981). 

På grund af verbets karakter kan sætningen forstås på to måder. Dels kan 

den forstås som en påstand om at noget eksisterer, dels som en påstand om, 

at man leder efter noget og muligvis finder det. Den første version formidler, 

at noget eksisterer. Den anden formidler, at man kan lede efter noget på 

baggrund af en hypotese om, at det eksisterer. 

Betydningen af ordenes forhold til hinanden bliver bestemt af deres række-

følge. Derfor er der stor forskel på indholdet i disse to sætninger: 

1) abrikostræerne findes

2) findes abrikostræerne 
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Sætningerne indeholder de samme ord, men deres indbyrdes betydning er 

modsat af hinanden. Forskellen i indhold opstår, fordi rækkefølgen, de læses 

i, ikke er den samme. Rækkefølgens betydning bestemmes, ligesom alt an-

det i sproget, af det sæt regler, vi har vedtaget om ordene og deres forhold 

til hinanden. Når sætninger sættes i rækkefølge, kan de forstås i forhold til 

hinanden ligesom ordene, f.eks. i disse to sætninger:

Nu er det snart sommer, så skal vi på ferie 

Hvor man oplever sammenhæng mellem sætninger, er der kohæsion mel-

lem dem. Kohæsionen opstår, når det samme emne optræder i begge sæt-

ninger. Dvs. at læseren i eksemplet med to sætninger, der følger efter hinan-

den, oplever at emnet i den første sætning, bliver udbygget i den næste og 

derfor er til stede i begge sætninger.

I ferieeksemplet opstår kohæsionen i kraft af, at der er sommer i dem 

begge. I den første sætning gennem substantivet sommer, som er betegnel-

sen for et stykke tid. I den anden gennem ordene ‘holde ferie’, som er beteg-

nelsen for en måde at bruge tid på. Havde sætningerne været sådan:

Nu er det snart sommer, så er klokken mange

havde der ikke været kohæsion mellem dem. Hvorfor egentlig ikke? 

Jo, selvom fænomenet tid optræder i begge sætninger, har ordet ‘så’ i 

starten af anden sætning en markant betydning, der afgør, hvorfor der ikke 

er sammenhæng mellem dem. Ordet ‘så’ i anden sætning betyder nemlig, at 

dens indhold er en følge af det, der står i den første sætning. Det er ulogisk 

at hævde, at det er en følge af, at det snart er sommer, at klokken er mange. 

Havde der stået …
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 Nu er det snart sommer, så er det på tide at bestille en ferierejse

 … så havde der været kohæsion mellem de to sætninger, der havde været 

logik i deres samlede indhold.

ORDENE KAN VÆRE MERE ELLER MINDRE ABSTRAKTE
Ord kan være mere eller mindre abstrakte. Derved formidler de, hvor ab-

strakt eller konkret læseren skal opfatte det, ordene står for. Selvom der er 

en glidende overgang mellem mere og mindre abstrakte ord, kan man som 

tommelfingerregel sige, at ord kan formidle en forestilling på tre forskellige 

trin: ordet kan stå for noget specifikt, det kan stå for noget basalt, det kan stå 

for noget generelt. (Lakoff, 1986).

Denne abstraktionsstige har en væsentlig betydning for forståelsen af 

ordenes indhold. Jo mere abstrakte ordene er, jo mindre er ordenes referent 

– det, de står for – noget, der kan sanses. Man kan se forskellen på trinnene i 

disse eksempler: 

Ordvalget skal være SPECIFIKT, 

hvis man skal fortælle om den stol, jeg fik i konfirmationsgave, som jeg har 

endnu, stadigvæk er glad for, og som ser ud til at holde min tid ud. Det speci-

fikke ordvalg muliggør en fysisk forståelse af emnet og giver læseren en 

fornemmelse af, at det kan ses, røres, købes, spises, smides ud. Hvis emnet 

er et synligt fænomen giver det specifikke ordvalg derfor en opfattelse af, at 

referenten som noget, der kan ses, fotograferes, tegnes. 

Ordvalget skal være BASALT, 

hvis man skal fortælle om den stol, man savner, når man er træt og står op et 

sted, hvor der ikke er noget at sidde på og derfor forestiller sig, at det kunne 
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være rart, hvis der var en stol at sidde på. Det kan også være noget, man 

mangler i sit hjem f.eks.

Den basale opfattelse ‘indeholder’ dvs. forstås som en typisk version af 

emnet, f.eks. af en stol som en genstand, man kan sidde på og som har fire 

ben, sæde og ryglæn. 

Den basale opfattelse af tingene er den, børn lærer, når de lærer at tale. 

For det lille barn er alle hjemmets stole stole. Det er først senere, det lærer 

forskellen på spisestole, lænestole, køkkenstole, klapstole. Og endnu senere, 

det lærer, at spisestolen er en Børge Mogensen-stol, at lænestolen er en Arne 

Jakobsen efterligning, og at køkkenstolen er købt på spejdernes loppemar-

ked og nok ikke hedder noget. Det basale ordvalg resulterer i en opfattelse af 

referenten som noget, der kan tegnes, sådan som man gør, når man skal illu-

strere et begreb i et leksikon eller i en skolebog, hvor man skal lære tingenes 

navne. Det basale er det, som alle medlemmerne af kategorien har til fælles.

Ordvalget skal være OVERORDNET, 

f.eks. når man vil diskutere, at det er for dyrt for unge mennesker at stifte 

hjem. Det overordnede ordvalg formidler den opfattelse, at der er en gruppe 

fænomener, som har det til fælles, at de indgår i indretningen af et hjem og 

derfor alle sammen kan findes i telefonbogen under boligudstyr og ikke un-

der ferie. 

Den overordnede opfattelse ‘indeholder’  resultatet af en længevarende 

kollektiv bevidsthedsmæssig analyse af fællestrækkene ved mange forskel-

lige konkrete ting. Analysen resulterer i den opfattelse, at det er menings-

fuldt at kategorisere dem sammen. Ordet møbel er f.eks. et ord, der kan bru-

ges som navn på en enighed om, at senge, borde, stole, reoler er genstande, 

der indgår som elementer i det, der gør et hus til et hjem. Den stol, man fik i 

konfirmationsgave, kan altså både beskrives sådan: 
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konkret som den Y-stol jeg fik i konfirmationsgave

referenten er et bestemt individ i gruppen af stole

basalt som en stol

referenten er et individ i mængden af fænomener, som har nogle 

egenskaber, som er typiske for genstande, der kaldes stole

overordnet som et møbel

referenten er begrebet, der står for den viden, at stole og borde og 

skabe og den slags ting har så meget funktionalitet til fælles, at det 

giver mening at kalde dem det samme 

Indholdet i en tekst bliver opfattet abstrakt, typisk eller konkret i det om-

fang, som teksten består af abstrakte, typiske eller konkrete ord. Jo mere 

abstrakt ordenes indhold er, jo mere abstrakt bliver opfattelsen af det, der 

siges i teksten, og jo mindre kropslig bliver erkendelsen. Jo mere konkret 

teksten er, jo mere konkret bliver erkendelsen, og jo mere kropslig bliver 

erkendelsen. 

ORDENE KAN BRUGES MERE ELLER MINDRE SUBJEKTIVT
Udover at ordvalget kan være mere eller mindre abstrakt, kan det være mere 

eller mindre personligt og subjektivt eller anonymt og objektivt. 

Når sproget er anonymt og objektivt, bruges ordene med den betydning, 

som man kan finde i et leksikon. Sætningerne er korrekte og følger efter 

hinanden som beskrevet i en god lærebog om grammatik. Det korrekte sprog 

opleves anonymt, fordi ordene bliver brugt efter deres leksikale betydning, 

og fordi sætningerne overholder og er konstrueret efter grammatikkens ba-

sale logik. 
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Når sproget er personligt og subjektivt, bruges mange af ordene selvføl-

gelig, som sprogreglerne dikterer, men markante ord og sætninger kan bru-

ges med en anden betydning end den leksikale. Specielle vendinger kan 

skabe en usædvanlig syntaks. Signifikante rytmer kan give indtryk af en mar-

kant individualitet. Enkeltord. Kan bruges originalt.

I et folketingsreferat er sproget objektivt, og indholdet er i princippet 

henvendt til alle (så godt det nu er muligt). I en dagbog er sproget subjektivt 

og i princippet kun henvendt til forfatteren. Det personlige sprog har i mod-

sætning til det anonyme den kvalitet at gøre den, der ‘siger’ noget tydelig. 

Et digt er som regel udformet i et personligt sprog, meget af læseroplevel-

sen skabes gennem brugen af overraskende ordsammensætninger og meta-

forer. Videnskabelige tekster, som jo skal være så objektive som muligt, er 

støvsuget for usædvanlige ordsammensætninger og metaforer. Et digt skal 

være subjektivt, en videnskabelig tekst må ikke være det. 

Sproget er tøj, vi klæder verden i, når vi fortæller om den. Det, vi siger, siger 

noget om os. Man kan opleve, at sproget, alt efter dets anonymitet eller ori-

ginalitet, giver læseren en indirekte oplevelse af, hvilken slags individ op-

havsmanden er til det, man læser. Det personlige sprog gør det muligt for 

læseren at sætte sig i forfatterens sted, fordi det bliver lettere at forestille 

sig forfatteren som talende individ.  Talesprogets forankring i kroppen gør 

det muligt for læseren at føle empati med forfatteren. 

 For at indholdet i en tekst, hvad enten den består af tolv eller tolv milli-

oner sætninger, skal opleves som en helhed, må der være kohæsion mellem 

alle sætningerne, en ad gangen hele vejen igennem. Efter den sidste sæt-

ning skal tekstens indhold stå i ens bevidsthed som en samlet beskeden el-

ler gigantisk helhed skabt af ord. 
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SKRIVERENS SKRIFT ELLER MASKINENS
Skrift kan være anonym eller personlig på samme måde som sproget kan 

være anonymt eller personligt, kan. Og dermed anonym og personlig på 

samme måde, som figurative og non-figurative billeder kan være det. Den 

personlige skrift er skrevet ‘i hånden’. Det personlige billede er tegnet eller 

malet »i hånden”. 

Den anonyme skrift er fremstillet ved hjælp af en form, der kan bruges 

uendeligt mange gange uden at man kan se forskel på resultatet. Det anony-

me billede er fremstillet ved hjælp af en lineal eller andre værktøjer, der gør, 

at de visuelle elementer ikke giver nogen spor efter den individuelle krop, 

som har fremstillet billedet.

Det har altså en stor indeksikalsk betydning  for forståelsen af de tegn, 

man bruger, hvad enten det er billeder eller tekst, om de har spor af den 

krop der har fremstillet dem, eller om det er et redskab eller en maskine.   

Forskellen på de to skriftformer er, at den anonyme skrift, f.eks. den designe-

de font,  er uden spor af den krop, der har skrevet teksten. 

I den personlige skrift er der tydelige spor af kroppen, der har frembragt 

den. Den personlige skrift har derfor basalt kropslige kvaliteter knyttet til 

den situation, som teksten skrives i. Man kan f.eks. se at skriveren havde 

svært ved at holde på en blyant. 

Skriftens elementer kan altså, ligesom billeders elementer, se ud som om 

de er manuelt eller maskinelt fremstillet. Den maskinelle skrift er anonym, 

den manuelle er personlig. Derfor kan man også bruge den personlige skrift 

som identitetsindikator. Det gør man f.eks. når man underskriver noget. 

Håndskriften er tegn på, at man har været til stede, i et valglokale, i en kon-

traktforhandling eller i andre situationer, hvor man skal godtgøre, at man har 

været til stede. 
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Man bruger håndskriftens personlige karakter, når man laver en grafolo-

gisk analyse. Den grafologiske analyse bygger på en formodning om, at man 

kan aflæse vigtige aspekter af skriverens karakter ved at undersøge den 

måde, vedkommende skriver på. 

Den anonyme font indeholder ingen spor af den person, der benytter den. 

Måske indirekte af designeren, som har skabt den. Det skriftsnit, jeg bruger 

her, er altså skabt af en designer, men min brug af skriftsnittet er tavst om 

min motoriske færdighed. Dermed kan skriften hverken sige noget om min 

identitet, min karakter eller den tilstand, jeg er i, mens jeg skriver.

HVORFOR ER DET INTERESSANT
De fire almindelige typer af kommunikative tegn: de fotografiske og de figu-

rative, de nonfigurative og de symbolsk nonfigurative kan opdeles i to basa-

le og velkendte kategorier: billeder og tekst. 

Gennem billedernes kompositioner af figurer formidler vi forestillingen 

om, at noget kan ses: hele situationer eller dele af situationer, faktiske eller 

tænkte. 

Gennem tekstens kompositioner af sætninger formidler vi forestillingen 

om, at noget bliver sagt: udsagn om mængder og individer, begreber og ka-

tegorier, drømme og tanker.

Det betyder, at de to grundkategorier – hvis deres indhold er til det, kan 

formidle en syntese, en fælles forestilling. Den fælles forestilling, indholds-

syntesen, skabes ved, at læseren oplever sammenhæng. Sammenhængen 

opstår, fordi teksten handler om billedet og giver mening som noget, der si-

ges om noget der ses. Dermed handler teksten om billedet . 

Hvis deres indhold ikke skaber den syntese, får læseren en opfattelse af, 
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at det, der siges, ikke handler om det, der ses, og dermed at indholdet i de to 

kategorier ikke forstås som en enhed.

Når de opleves som en enhed, kan man bevæge øjnene meningsfuldt 

mellem detaljer i billedet og detaljer i teksten. Den koblingsmulighed har 

man ikke, når der mangler indholdsmæssig sammenhæng mellem tekst og 

billede.

Muligheden for at kombinere de forskellige visuelle modaliteter er stor. 

Blandt andet fordi det udtryk, som en figur i et figur/grund-forhold er skabt 

med, ikke behøver at være det samme som det, grunden er skabt med. Figu-

ren i et billede kan være et dokumentarisk fotografi, grunden kan være et 

håndtegnet abstrakt mønster. Figuren i et billede kan være geometrisk og 

abstrakt, selvom grunden er en del af et arrangeret fotografi. 

Den traditionelle fritlægningsteknik, hvor man fjerner en figurs omgivel-

ser og lader figuren fremtræde på en grund uden indhold, er et eksempel. 

Den traditionelle collageteknik, hvor man bygger et billede op af fragmenter 

fra forskellige visuelle medier, er et andet eksempel. Green Screen-teknolo-

gien, hvor figur og grund filmes og produceres uafhængig af hinanden og 

først bagefter sættes sammen, er et tredje eksempel på det.

Denne bogside er statisk og giver ikke mulighed for brug af dynamiske elementer. 

Derfor kan man ikke se, hvor mange modalitetskombinationer man kan benytte sig 

af, når man bruger digitale medier. Man kan kun se de statiske. Diagrammet på næ-

ste side indeholder en oversigt over udtryksformerne  og forklares længere fremme. 

Men hvad skal man bruge det til? Til at blive skarpere på at forstå, hvordan detaljer-

ne i de udtryksmidler, vi benytter os af  egentlig virker. 

 



51 �billeder�kan�være�fotografiske,�figurative�eller�nonfigurative�…

Dokumentarisk

Arrangeret

Manuel

Maskinel

Manuel

Maskinel

Manuel

Maskinel

Manuel

Maskinel

Figurativ

Non-figurativ

Subjektiv

Objektiv

Foto

Illustration

Billede

Tekst

Figur/grund

Reportagefoto

Bryllupsfoto

Satiretegning

Vejarbejdsskilt

Abstrakt maleri

Søjlediagram

Håndskrevet brev

Trykt novelle

Nabobesked

Indlægsseddel

Modalitetspalet

De statiske visuelle udtryk – eller modaliteter 

– kan kombineres som grafen viser. 



sammensætning af 
flere visuelle udtryk
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6.  når tekst og billede passer sammen, 
danner de et argument

I modalitetspaletten er der to store modalitetsgrupper: sproglige og billed-

mæssige, der hver især indeholder variationer. 

Indenfor de billedmæssige modaliteter består variationerne i, at indholdet 

er fremstillet indenfor et genkendeligt spektrum, der spænder fra at være 

maks. naturalistisk, dvs. fotografisk, til tæt på nonfigurativt, dvs. abstrakt. De 

fotografiske billeder er dokumentariske eller arrangerede. De figurative og 

nonfigurative billeder er fremstillet i manuel eller maskinel form. 

Indenfor de sproglige modaliteter består variationerne i, at ordvalget kan 

være subjektivt eller objektivt. Skrifttyperne, der gør talesproget læseligt, 

kan deles op i to principielt forskellige grupper, som hver indeholder et utal 

af udgaver. I den ene gruppe ser bogstaverne ud som om, de er fremstillet 

manuelt. I den anden som om de er fremstillet maskinelt. 

Hvis man kombinerer billeder og tekster rigtigt, kan resultatet blive en basal  

multimodalitet, der er lige så elementært forståelig som den monomodale 

kombination af meningsfulde sætninger i en tekst. 

Det følgende eksempel på multimodalitet, som kan ses på næste side, og 

som består af en tekst og et billede, danner baggrunden for en nærmere 

beskrivelse af den virkning, man opnår ved at benytte multimodaliteten 

som udtryksform. 
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Eks. 1 

Når man placerer tekst og billede sammen som i eksemplet, oplever man, at 

man uden besvær kan flytte opmærksomheden fra steder i teksten til steder 

i billedet ved hjælp af øjenbevægelser, når de fænomener, som ordene er 

navne for, findes som detaljer i billedet. Resultatet er en oplevelse af, at 

indholdet i teksten og i billedet opleves som en indholdsmæssig enhed.

Eks. 2

Hvis kombinationen indeholder det samme billede, men en anden tekst, op-

lever man, at man kun for nogle af ordenes vedkommende kan koble me-

ningsfuldt mellem steder i teksten og steder i billedet – og omvendt. Når 

man kobler mellem tekst og billede, er det ‘som om ‘man lægger et link ind, 

der forbinder steder i tekst og billede meningsfuldt.  

En hejre står på isen og 
holder øje med et stykke 
åbent vand ved søens 
snedækkede bred. 

For at være hejre med 
succes, skal man kunne 
vente. Selvom man får 
kolde tæer.

En søløve står på isen og 
holder vagt ved et stykke 
åbent vand på cykelsad-
lens flisebelagte bred. 

Den har alt hvad man
kan ønske sig og er 
dygtig til at tænde op 
i pejsen.
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Går man ned i detaljerne i det første eksempel, oplever man, at der er kohæ-

sion mellem indholdet i de to modaliteter som helhed, og at det er grunden 

til, at man oplever dem som en indholdsmæssig enhed. 

I det andet eksempel er der kun i nogle tilfælde kohæsion mellem detal-

jer i teksten og detaljer i billedet. Derfor opleves den kombination ikke som 

en indholdsmæssig enhed. I det første eksempel er sammenhængen i ind-

holdet global. I det andet er den kun lokal.

Forskellen på billedet og på teksten er, at de viser hvert sit aspekt af emnet: 

Billedet formidler, hvordan emnet ser ud, teksten formidler noget, der siges 

om det. Billedet viser noget, der kunne ses. Teksten formidler noget, nogen 

kunne have sagt. 

Man kan derfor koble imellem dem i det omfang, de indeholder det sam-

me emne. Så når hele teksten og hele billedet opleves som en indholdsmæs-

sig helhed, er det, fordi tekstens sætninger som helhed opfattes som et sæt 

af påstande om det, billedet forestiller som helhed.

Skiftet fra læsning af en modalitet til læsning af en anden sker via en 

saccade – det hurtige skift i øjets position, der resulterer i, at man fokuserer 

et andet sted i synsfeltet end det man  kom fra. Når man udfører en saccade 

udfører man en bevidst handling. Handlingen er et læsermotiveret skift i det, 

man skal være opmærksom på. 

Vellykkede tekst/billede-kombinationer bliver lokale koblingsfelter, hvor 

et større eller mindre antal specifikke steder i en tekst kobles sammen med 

et større eller mindre antal specifikke steder i et billede gennem en kognitiv 

proces. Processen styres af læserens forståelse af, hvilken betydning kombi-

nationen har. Forudsætningen for, at denne forståelsesproces virker gennem 

koblinger mellem forskellige modaliteter er, at billeder er sprogløse. Hvis 

man mener at se en smørblomst på et billede, er det fordi man på baggrund 
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af sin viden og erfaring vurderer, at det man ser er en smørblomst: billedet 

fortæller det ikke. Så hvis læseren tror, at en mælkebøtte er en smørblomst 

tager han fejl, men i situationen hvor fejlen laves, ved han det ikke.

De indholdsmæssige koblinger mellem steder i teksten og steder i billedet 

giver læseren den forståelse, at de elementer, som billedet formidler sprog-

løst, kan betegnes meningsfuldt ved hjælp af de ord, som teksten indehol-

der. 

Resultatet er, at læseren oplever billedets indhold som kategoriseret. 

Dvs. at billedets indhold er blevet gjort til et individ i mængden af fænome-

ner, der kan betegnes på samme måde. Det, man ser, er et af de mange indi-

vider kategorien, indeholder. 

Uden billede oplever læseren, at ordene formidler eksistensen af det ab-

strakte fænomen en kategori. Den enkelte læser skal danne sig en forståelse 

af kategoriens indhold på baggrund af sin erfaring og viden. 

Med billede oplever læseren, at ordenes indhold bliver konkretiseret, 

fordi ordene bliver en betegnelse for indholdet i den bestemte situation, 

som billedet viser.

Når tekst og billede passer sammen, oplever man derfor en dobbeltfortolk-

ning: 

billedets indhold bliver kategoriseret ved hjælp af teksten 

tekstens indhold bliver konkretiseret ved hjælp af billedet

Dvs. at der bliver sat ord på det sete & kommer ‘kød’ på det sagte.
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VELFUNGERENDE ELLER FORVIRRENDE  BRUG AF  
FLERE VISUELLE UDTRYK
I eksempel 1 indeholder teksten en række påstande, som virker meningsful-

de i forhold til billedet. Nogle af dem er mere holdbare end andre, men sam-

menhængen mellem teksten og billedet fungerer som helhed.

Ved nærmere eftersyn viser det sig, at helhedsoplevelsen opstår, fordi 

den indholdsmæssige relation mellem de to modaliteter fungerer som dele 

af en argumentation, der indeholder flere påstande, fordi der er koblingsmu-

ligheder mellem detaljer i tekst og detaljer i billede. 

I eksempel 2 er det kun nogle af påstandene i teksten, som skaber kohæ-

sion i forhold til detaljer i billedet. Ergo er der ikke lige så klar sammenhæng 

mellem teksten og billedet. I eksemplet fungerer indholdet i de to modalite-

ter ikke som helhed og derfor ikke som dele af en samlet argumentation. 

Forskellen på de to eksempler er, at multimodaliteten i eksempel 1 resul-

terer i en enhedsopfattelse af indholdet. I eksempel 2 er multimodaliteten 

ikke på samme måde til at forstå. Den multimodale læsning giver ikke en 

enhedsopfattelse af indholdet. I eks. 1 er pointen klar og tydelig. I eksempel 

2 er pointen uklar og man bliver forvirret over indholdet. 

Grunden er, at den vellykkede multimodalitet indeholder en logisk rela-

tion mellem indholdet i billede og tekst, som ikke er tilstede i den mislykke-

de multimodalitet. Relationen fungerer i eksempel 1 som et argument. 

TOULMINS ARGUMENTMODEL GØR MULTIMODALITETEN LÆSELIG 
Ifølge den engelske logiker Stephen Toulmin (Toulmin, 1999) er et basalt 

argument en treleddet betydningsenhed, der indeholder: 
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• Data

• En påstand om data 

• Den generelle viden, der sandsynliggør påstandens holdbarhed  

i forhold til data

Toulmins basale model kan på enkel vis bruges til at forstå, hvordan man 

sætter tekst og billeder sammen, så sammensætningen opleves menings-

fuld og derfor kan læses: Billeders indhold kan nemlig benyttes og forstås 

som data.

I diagramform ser argumentmodellen sådan ud:

Et argument kan f.eks. have dette indhold:

(1)

Data:     Per laver ikke lektier

Påstand:  Per dumper til eksamen

Hjemmel:  Alle ved, at man dumper til eksamen, hvis man ikke laver lektier

Et andet kan være sådan:

(2)

Data:    Et lavtryk ser ud til at ramme DK i morgen

Påstand:  Det bliver regnvejr i morgen

Hjemmel: Meteorologisk forskning viser, at lavtryk oftest 

      resulterer i regnvejr

Belæg
Data

Påstand
Claim

Hjemmel
Warrant
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Et tredje kan være sådan:

 

(3)

Data:    Et røntgenbillede viser, at skinnebenet er brækket

Påstand:  Patienten skal have benet i gips

Hjemmel: Det er almindelig lægelig viden, at et brækket ben skal lægges 

      i gips for at hele ordentligt

DATA FORMIDLER EN KONSTATERING 
Data indeholder den information, der skal opfattes som konstateret. Når no-

get er konstateret, anses det iflg. ordbogen for at være en kendsgerning. 

Data formidler altså den kendsgerning, man vil påstå noget om. 

Læserens opfattelse af argumentets holdbarhed er afhængig af den form, 

som data fremstilles i. Hvis noget kan fremstilles som om det er konstateret 

med sikkerhed, er argumentets holdbarhed større, end hvis det ‘kun’ kan 

konstateres med sandsynlighed.  Hvis data er konstateret med lille sikker-

hed, er argumentets holdbarhed derfor endnu svagere. 

Hvis vi vender tilbage til de tre argument-eksempler fra før, kan man sige, at 

det nogenlunde sikkert kan konstateres, at Per (eksempel 1) ikke har lavet 

lektier. Pers far har måske besluttet at registrere Pers lektieaktivitet dagligt, 

og at det er resultatet i denne rapport, der bruges som data for den fremsat-

te påstand.

Et røntgenbillede af et brækket ben (eksempel 2) fremstiller en kends-

gerning med stor sikkerhed. Benets biologiske  bestanddele har en kendt 

karakter. Man ved også, i hvor høj grad røntgenstråler er i stand til at passere 

igennem. Resultatet viser sig, når den røntgenfølsomme negativplade bliver 

ramt af varierende mængder af stråler. Fordelingen af stråler på negativpla-
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den skaber den visuelle struktur, der forstås som røntgenbilledets indhold.

En forudsigelse af, at et lavtryk (eksempel 3) vil være over landet om 24 

timer, er en fremskrivning af en kommende tilstand på baggrund af beskri-

velsen af en eksisterende tilstand. I kraft af usikkerhederne kan den fremti-

dige tilstand ikke konstateres. Den kan sandsynliggøres, men derfor også 

kun formodes.

Ergo er der forskel på holdbarheden af de tre eksempler: Pers manglende 

lektielæsning og røntgenbilledets formidling af benets indre tilstand er sik-

re data. Hvorimod den meteorologiske fremskrivning af et lavtryk på et be-

stemt sted på et bestemt tidspunkt kun indeholder sandsynlige data.

EN PÅSTAND HÆVDER NOGET
En påstand er en sætning, der hævder noget. I en vis forstand er alle sætnin-

ger påstande: Tiden går, solen skinner, Jensen lyver. Langt hen ad vejen be-

står vores samtaler af argumenter: konstateringer, hvis indhold der påstås 

noget om på baggrund af mere eller mindre holdbar viden.

Påstande har det indhold, at de hævder: hvad noget er, hvorfor noget er 

det, hvad noget kan, hvad noget gør, hvordan noget opleves etc. 

Påstanden er essensen i et budskab. En afsender vil gøre en modtager 

opmærksom på, at noget er på en bestemt måde. Måden er – ifølge afsende-

ren –  anderledes, end modtageren havde regnet med. Meget kommunikati-

on har derfor til formål at ændre den opfattelse af tingene, som afsenderen 

regner med, at modtageren har. 

SPEKTRET AF PÅSTANDE ER STORT
Man kan fremsætte faktuelle objektive påstande af større eller mindre betyd-

ning: tilbud på skummetmælk torsdag; køreplanen er midlertidig ude af drift; 

statsministeren har udskrevet valg; der er udbrudt krig mellem Iran og Irak.
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Man kan fremsætte fiktive subjektive påstande af større eller mindre 

kraft: Hvis du spiser østers, kan du flyve; min kat kan tale; fuglene har rottet 

sig sammen; mine fingre giver dig stød; solen kan snart slukkes manuelt.

 

HJEMLEN BESTEMMER PÅSTANDENS HOLDBARHED
Hjemlen er den del af argumentet, der autoriserer påstanden. Den formidler, 

i hvilket omfang der er baggrund for at opfatte holdbarheden af den frem-

satte påstand. Hjemlens indhold skal accepteres og deles af afsender og 

modtager. Hjemlen kan være en almen anerkendt regel, f.eks. om, at man 

ikke må slå på nogen, der er mindre end en selv. Eller at man skal følge loven, 

ellers bliver man straffet. 

Men det kan også være den regel, at en troværdig person, der hævder 

noget på baggrund af egen erfaring, har en stærkere hjemmel end den stati-

stiske hjemmel om, at × antal anonyme personer mener det samme. Der er 

mere hold i et argument, der indeholder påstanden Der bliver folketingsvalg 

i morgen, hvis den kan hjemles ved hjælp af statsministerens autoritet end 

hvis det blot er ved hjælp af noget, jeg drømte om. Hjemlen kan hentes i et 

spektrum, der spænder fra: 

     den individuelle afsenders personlige erfaring 

    ( f.eks. jeg har selv prøvet det) 

via  

     tillliden til afsenderinstansen skabt gennem dens image 

    (f.eks. Novo Nordisk er afsenderen og står bag udsagnet)

til

    autoriteten af et udsagn, der baseres på en stor mængde 

    videnskabelige forsøg, som alle har givet det samme resultat
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    (f.eks. en peer-reviewed videnskabelig oversigtsartikel 

    om et forskningsfelt, som er den mest citerede artikel 

    indenfor sit område). 

Et argument skal altså indeholde mindst tre elementer:

1)  Data, noget der konstateres

  (Det, man hævder noget om)

2)  En påstand om det, der er konstateret 

  (Det, man hævder om det)

3)  E n hjemmel, som refererer til viden eller erfaring, der begrunder

  og sandsynliggør validiteten af den fremsatte påstand 

  (Den autoritet, man udtaler sig med) 

Dvs. at en sætning, som ikke er indeholdt i et argument og derfor ikke læses 

sammen med data og hjemmel i praksis, ikke er en påstand. Den ubegrunde-

de påstand er derfor et postulat. 

      Da argumenter er sproglige fænomener, kan de være mere eller mindre 

subjektive, de kan være mere eller mindre gyldige, de kan være mere eller 

mindre holdbare.

Børn argumenterer indbyrdes, når de skal overbevise hinanden om noget, 

f.eks. om, at det vil være en god idé at spille land i næste frikvarter. Viden-

skabsfolk gør det, når de skal overbevise andre videnskabsfolk om noget,  

f.eks. om at det meste af Universet består af mørkt stof. Politikere gør det, 

når de skal overbevise vælgerne om, at man skal stemme på dem. 
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Det er meningsfuldt at arbejde med subjektive og objektive argumenter:

• subjektive argumenter, hvis hjemmel er den helt private erfaring,  

 fordom, animositet etc.,  som den, der fremsætter påstanden, bruger 

som hjemmel for påstanden.

• objektive argumenter, hvis hjemmel er et eller flere sæt regler,  

hvis indhold er anerkendt på baggrund af en fælles opfattelse.  

Grunden til, at Toulmins argumentmodel er god at benytte sig af, når man vil 

strukturere tekst/billede-relationer er, at data er en selvstændig størrelse. 

Data har et indhold, der skal fungere eller bruges som kendsgerning. Kends-

gerningen er en slags ‘neutralt’ fænomen, der anses for at være ‘påstands-

berettiget’ og som derfor kan gøres til genstand for at nogen hævder noget 

om det.

Billeder formidler synsindtryk, hvad enten det er ‘rigtige’ synsindtryk som i 

et fotografisk billlede eller ‘tænkte’ synsindtryk  som i et figurativt eller non-

figurativt billede, dvs. at billeders indhold er at vise noget, som om det er 

konstateret. 

Derfor kan billeder bruges som en modalitet, der formidler data.

Eksemplet med røntgenbilledet gør det tydeligt: Billedet viser en konstate-

ret tilstand i benet. Lægen har viden om bens tilstande og den måde, tilstan-

dene viser sig i røntgenbilleder på. Derfor kan han på denne generelle bag-

grund læse indholdet i det specifikke billede af det specifikke skinneben. Ud 

fra sin læsning af billedet kan han eller hun påstå noget holdbart om benet, 

f.eks. at der er et moderat brud på lårbensknoglen, som kan heles ved at 

blive lagt i gips. Billedets karakter påvirker det samlede argument på samme 



64 når tekst og billede passer sammen, danner de et argument

måde som hjemlens karakter. Der er jo som beskrevet tidligere et spektrum 

af billedtyper, ligesom der er et spektrum af hjemler. 

Spektrummet af billeder spænder

fra 

Den mekaniske registrering af reflekteret lys gennem et system af 

optiske linser, som resulterer i fotografiske gengivelser af en 

tilsyneladende faktisk eksisterende omverden. 

til 

Det nonfigurative billede, hvis motiv ikke har den fjerneste lighed 

med noget som helst i den synlige omverden, og hvis udseende intet 

røber om, at billedet er resultat af en specifik kropslig fremstillingspro-

ces, fordi det er fremstillet af en maskine. Og som kun har en bestemt 

referent, hvis det er et symbol. 

 

TEKSTARGUMENTER & BILLEDARGUMENTER
Da man kan benytte billeder i visuelle argumenter som en modalitet, der 

formidler data på linie med den sproglige modalitet, er det meningsfuldt at 

tale om to slags argumenter: Billedargumenter og tekstargumenter:

• i et billedargument fremstilles data ved hjælp et billede

• i et tekstargument fremstilles data ved hjælp af en tekst  

Billedargumentet er multimodalt, fordi der indgår både billedmodaliteter 

og tekstmodaliteter i det. Tekstargumentet er monomodalt, fordi der kun 

indgår tekstmodaliteter i det.
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Et billedargument kan f.eks. forekomme som:

 En annonce, der blot består af et billede, en overskrift og et logo

 Billedet formidler data, overskriften formidler påstanden, logoet 

 formidler hjemlen, fordi det er symbol for det som afsenderen står for.

 En udstillingsplakat, der består af et billede, en titel og et museumsnavn

 Billedet formidler data, titlen formidler påstanden, museumsnavnet 

 formidler hjemlen, fordi det er symbol for det, som afsenderen står for.

 Et billede og en billedtekst i en avisartikel 

 Billedet formidler data, billedteksten formidler påstanden, forfatter

 navnet og avisen, som artiklen er placeret i, formidler hjemlen via sit  

 image. Overskriften og billedet i startopslaget i en magasinartikel.

 Billedet formidler data, overskriften formidler påstanden.

 Billeder og overskrifter i en netavis 

 Billederne formidler data, overskrifterne formidler påstande,  

 netavisens ophav formidler hjemmel.

Et tekstargument kan f.eks. være:

 Et hvilket som helst af argumenterne i en uillustreret avisartikel: 

 Alle argumentets dele formidles som tekst. Hjemlen formidles 

 via avisens navn og image.
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 Et hvilket som helst af argumenterne i en uillustreret indlægsseddel   

 i en medicinemballage: Alle argumenterne formidles som tekst, 

 hjemlen formidles via producentens navn.

 Et hvilket som helst af argumenterne i et uillustreret brev fra et penge 

 institut: Alle argumenterne formidles som tekst. Hjemlen formidles 

 via pengeinstituttets navn.

For overskuelighedens skyld beskriver jeg her kun eksemplerne som enkelt-

argumenter, altså enkle strukturer bestående af data, påstand og hjemmel. 

I praksis indeholder et kommunikationsprodukt alt efter type en større 

eller mindre serie af argumenter. Artikler og andre kommunikative produk-

ter indeholder som oftest mange argumenter. I nogle argumentationer vil 

der være få billedargumenter og mange tekstargumenter. I andre vil det 

være omvendt, flere billedargumenter og færre tekstargumenter.

Grunden til, at det er vigtigt at gøre så meget ud af at forstå billedernes 

forskellighed fra teksten er, at de to grundmodaliteter læses på forskellig 

måde og derfor medfører, at læseren bruger sine øjne på forskellig måde. 

Derudover fremstiller de to  grundmodaliteter det samme fænomen på to 

vidt forskellige måder. Et fotografisk billede af en mand, der ser på fotogra-

fen, mens han bliver fotograferet, formidler ikke det samme indhold som en 

journalistisk beskrivelse af manden, mens han fotograferes.

HVORFOR ER DET INTERESSANT
Idéen om, at budskaber formidles visuelt ved hjælp af mere eller mindre 

godt begrundede påstande, gør visuel kommunikation til visuel argumenta-

tion. En argumentation er en komposition af flere sammenhængende argu-

menter. Den logiske struktur i et argument – at det består af nogle data, der 
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påstås noget om på baggrund af en instans, der giver påstanden større eller 

mindre autoritet gør det muligt at tage detaljeret stilling til indholdet i de 

enkelte argumenter, som argumentationen består af. Både med hensyn til 

det sproglige indhold, men også det billedmæssige indhold. 

Og man skal ikke være bange for logikken. Den forhindrer ikke den krea-

tive udfoldelse og den sikrer, at læseren kan forstå sammenhængen. Et argu-

ment er en levende ting, det er en organisme, siger Stephen Toulmin.   
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7.  et billede kan være data  
for mange påstande

I denne tekst plæderer jeg for brugen af et retorisk begreb, man kunne kalde 

billeder som belæg for påstande i argumenter, eller at man kan formidle 

budskaber visuelt ved hjælp af billedargumenter. Et billedargument består 

af mindst

• et billede, som indeholder argumentets data

• en sætning, som indeholder argumentets påstand 

• en sætning eller et symbol, som indeholder  

eller henviser til argumentets hjemmel 

For at kombinationen af tekst og billede skal virke som en enhed, er det sik-

rest, at påstanden bliver skrevet til billedet. Et ordvalg, som er bestemt til at 

læses sammen med et specifikt billede, gør det muligt for læseren at bevæ-

ge sine øjne meningsfuldt mellem detaljer i indholdet på tværs af modalite-

terne. Dermed kan fiksationen af et sted i en tekst via en saccade bindes 

indholdsmæssigt sammen med fiksationen af et sted i et billede.  

Og omvendt.

En fiksation er betegnelsen for en detalje i synsprocessen, som består i, 

at øjet står nogenlunde stille og fikserer et bestemt sted i synsfeltet. Det er 

under fiksationerne, at den visuelle information som stedet indeholder ‘går 

op’ for os, og vi bliver klar over, hvad vi ser på.  

Et billedargument, der fungerer godt, forener billedlæsning og tekstlæs-

ning i en kompleks proces, hvor læseren koordinerer to forskellige måder at 

bevæge øjnene på – nemlig billedlæsning, som er relativt fri og dynamisk, 

og tekstlæsning, som er struktureret og mekanisk. Processen resulterer ved 
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hjælp af ordene i en løbende kategorisering af billedets indhold og ved 

hjælp af billedet i en løbende konkretisering af tekstens indhold. 

Men hvordan skriver man en tekst, der virker sammen med et billede, så 

den bliver forståelsesfilter og giver billedet en vinkel at blive set med? Det 

gør man ved at lade det at se billedet generere tekstens indhold: Hvilken 

påstand kan dette billede gøre plausibel. På den måde vil teksten i en eller 

anden form handle om og være relateret til det bestemte billede og dens 

indhold vil blive forstået som en eller flere påstande om billedet. 

ET BILLEDE KAN SES UD FRA TO VINKLER
Hvis teksten ‘passer godt’ til billedet, bestemmer den mere eller mindre, 

hvad læseren lægger mærke til i billedet. Derfor kan den også bestemme, 

om billedets indhold skal forstås som specifikt eller eksemplarisk. 

Teksten kan nemlig være relateret til billedet på to måder: 

1)  Den kan bestemme, om billedets indhold skal læses 

  som et sæt af specifikke data, der formidler en bestemt entitet, 

  situation, scene, hændelse etc. F.eks.: 

    BILLEDE: Nedbrændt hus 

 TEKST:    Dette hus nedbrændte i går

2)  Den kan bestemme, om billedet skal læses som et sæt af typiske data, 

der formidler et eksempel på de individer en kategori indeholder. 

  F.eks.: 

  BILLEDE: Nedbrændt hus 

TEKST:    Så galt kan det gå
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Hvis teksten bestemmer, at billedet skal læses som et sæt af specifikke 

data er argumentets budskab – dvs. meningen med kombinationen – en 

kategorisering. 

Hvis teksten handler om billedets indhold som noget typisk, kan billedet 

skiftes ud med et andet af samme art, uden at billedargumentets budskab vil 

ændre sig. I de tilfælde er billedargumentets indhold en eksemplificering.

NÅR MAN BETEGNER NOGET, KATEGORISERER MAN DET
En kategori er en mængde af individer, der har så stor lighed med hinanden, 

at det er meningsfuldt at betegne dem med samme ord. Budskabet i et kate-

goriserende billedargument er, at det man ser på billedet, kan eller bør be-

tegnes på den bestemte måde, som teksten foreslår. Dermed bliver billed-

indholdet forstået som medlem af den kategori, som betegnelsen står for.

Den opfattelse, man generelt har af kategoriens medlemmer, bliver der-

med overført til det specifikke individ, som billedet formidler. Det er det, 

som er billedargumentets budskab.

Det betyder, at: 

• Indholdet i et foto af et brændende hus kan kategoriseres som Ilden i 

Niels Mortensens hus i går aftes – hvis det, man ser, er Niels Morten-

sens hus fotograferet i går aftes, mens det brændte. Argumentet er 

sandt. 

• Indholdet i et foto af to personer, der ser ud til at tale sammen, kan 

kategoriseres som De to politikere Morten Sørensen og Signe Kvik i 

gang med en samtale. Hvis det faktisk er Morten Sørensen og Signe 

Kvik, der taler sammen, er kombinationen et sandt argument. 
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• Indholdet i en tegning af en hest udført af en dreng på fem år kan ka-

tegoriseres som: 

Sørens første tegning af en hest og være et sandt argument, hvis det 

er Sørens første tegning af en hest. 

 

Men det er ikke et sandt argument, hvis tegningens hest kategoriseres som 

Sådan ser Sørens hest ud. Det opleves, som om teksternes udsagn fremsæt-

tes af personer, der har førstehåndsviden – man kunne også sige øjenviden 

– og derfor kan kategoriseres som det, man ser.

NÅR EEN STÅR FOR MANGE, EKSEMPLIFICERER MAN
Hvis meningen med et billedargument er at synliggøre en kategori ved at 

vise et af kategoriens individer, opfattes billedets indhold som eksempel. 

Det valgte individ skal stå for kategoriens andre medlemmer. Det har derfor 

stor betydning for den generelle opfattelse af kategorien, hvilket individ 

man anskueliggør den med.

Ordet eksempel kommer fra latin og betyder prøve, mønster eller forbil-

lede. Ordet er dannet af verbet eximere, som betyder udtage. Hvilket jo lige 

netop er det, man gør, når man vælger et eksemplar blandt flere mulige der 

skal anskueliggøre, hvilke individer en kategori indeholder. I eksemplifice-

rende billedargumenter bruges billedets indhold som type. 

KATEGORISERING OG EKSEMPLIFICERING
En reproduktion af et maleri af den impressionistiske maler Claude Monet 

kan bruges som data i et billedargument, der skal konkretisere, hvad impres-

sionisme er. Billedargumentet eksemplificerer begrebet ved at vise et male-

ri, der kunne kategoriseres som impressionistisk. 

Et fotografi af et brændende hus kan bruges som eksempel på, hvad en 
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forfærdelig ulykke kan være. Billedargumentet konkretiserer begrebet for-

færdelig ulykke, ved at vise et eksempel på noget, der kunne kategoriseres 

som en forfærdelig ulykke. 

Indholdet i børnetegningen af hesten kan konkretisere, at børn i femårs-

alderen ofte tegner på den måde, som tegningen viser.  

 Det opleves som om, teksternes udsagn fremsættes af personer, der kon-

kretiserer indholdet i en kategori ved at vise eksemplet.

Der er stor forskel på de to typer billedargumenter. I det kategoriserende 

billedargument viser billedet det specifikke fænomen, som er data for argu-

mentets påstand. I det eksemplificerende billedargument viser billedet et 

udvalgt individ blandt kategoriens medlemmer. 

Det betyder, at forståelsen af billedargumenternes budskab er forskellig. 

I det kategoriske billedargument er budskabet, at påstanden fremsættes om 

det viste individ – fænomenet man ser – mens budskabet i det eksemplifice-

rende billedargument er, at påstanden fremsættes om en kategori, hvor det 

viste blot er et eksempel. 

Hvad enten billedargumentet er kategoriserende eller eksemplificerende, 

er øjenbevægelsesmønstret det samme: Billede, tekst, billede. Men forståel-

sen af de to kombinationer er forskellig.

I det kategoriserende billedargument følger forståelsen afkodningen: 

Det man ser, er det, teksten kategoriserer. Budskabet er, at det specifikke 

motiv kan kategoriseres med de ord, som teksten består af. 

I det eksemplificerende billedargument kræver forståelsen, at man op-

fatter tekstens påstand som betegnelsen for en kategori og dermed mange 

individer. Individerne synliggøres ved hjælp af det viste eksempel. 

Læseren skal derfor danne en mere kompleks inferens – slutning om på-
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standens omfang og betydning – for at forstå det eksemplificerende bil-

ledargument. Det underforstår nemlig alle de individer, som ikke er udvalgt 

til at være eksempel, men som kunne være det. Læseren skal forstå, at det, 

han ser, blot er et af de individer, han kunne se. 

EKSEMPLER PÅ KATEGORISERENDE BILLEDARGUMENTER
En reportage i en avisartikel vil ofte indeholde et foto, der viser resultatet af 

en hændelse: en gård, der er brændt, en bil, der er kørt galt, en grinende 

mand, der står på en sejrskammel, et maleri, der hænger på en væg. 

I de tilfælde fungerer billedernes specifikke motiv som belæg for de på-

stande, som overskrift og anden tekst fremsætter. Påstandene handler så 

om, hvordan den specifikke brand udviklede sig. Eller hvordan den viste 

ulykke skete. Eller hvem en mand på en sejrsskammel har slået ud for at 

lande der. Eller om den pris, museet har givet for maleriet. 

Billederne bruges altså begivenhedsspecifikt.

EKSEMPLER PÅ EKSEMPLIFICERENDE BILLEDARGUMENTER
Vurderende og analyserende artikler kan også indeholde fotos, der viser en 

hændelse. Som før: gård der er brændt, bil der kørte galt, en grinende mand 

der står på en sejrsskammel, maleri der hænger på en væg. Men! 

I vurderende og analyserende sammenhænge bruges billedernes motiv 

som eksempler på belæg. Billederne bruges til at vise noget, der skal opfat-

tes som typisk. Det typiske viser sig ved, at motivet kunne skiftes ud med et 

andet motiv af samme art, uden at det ville have indflydelse på relationen til 

påstanden og billedargumentet som helhed.

 Kategorien Underforsikring af gårde uden lynafleder, kan konkretiseres 

ved hjælp af den viste brændte gård som typisk eksempel, men billeder 

af andre brændte gårde kunne fungere lige så godt. 
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Kategorien Alvorlige trafikulykker er blevet færre. Den viste ulykke er 

et eksempel, der kunne erstattes af mange andre billeder af trafikulyk-

ker. Kategorien Mænd kan kun bevæges til at motionere hvis aktiviteten 

sættes i forbindelse med konkurrence, hvad den viste thaiboksende mand 

er et eksempel på. Kategorien Barokken er en kunstretning, der især for-

nyede maleriet ved sit motivvalg, hvad det viste billede er et eksempel 

på. Etc.

Påstandene betyder, at billedernes indhold forstås som eksemplificerin-

ger. Billederne bruges altså kategorispecifikt. De behøver ikke at være frem-

stillet til lejligheden. Derfor kan de være arkivbilleder, uden at det går ud 

over argumentets holdbarhed eller gyldighed. 

Om billedet skal formidle specifikke data i et kategoriserende argument 

eller typiske data i et eksemplificerende argument bestemmes som tidligere 

nævnt af det sprog, som påstanden er formuleret i. 

De to argumenter kan altså stå ved siden af hinanden og umiddelbart 

med et overordnet blik ligne hinanden til forveksling. Når man læser det 

sproglige indhold i påstandene, går det op for en, at man oplever to mar-

kant forskellige udsagn. Som her:

Jeg kører forbi to gange fem dage
om ugen hele året minus ferier. Og 
jeg undrer mig hver gang. 

Nogle mennesker har en æstetisk 
opfattelse af forfald og oplever 
sådan et syn som smukt.   
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BILLEDERS INDEKSIKALSKE INDHOLD KAN OGSÅ VÆRE DATA
Man kan bruge et billede som belæg uden at tage hensyn til billedets motiv. 

Det kan man, fordi et billede har to aspekter: det ikoniske og det indeksikal-

ske . Det ikoniske aspekt er det, at billedet har et motiv og viser noget. Det 

indeksikalske, at billedet er resultatet af en fremstillingsproces. De to aspek-

ter kan hver for sig være data i billedargumenter. 

        Hvis det er billedet som resultat af en fremstillingsproces, der skal benyt-

tes som data i et argument, vil påstanden handle om billedet som noget, 

nogen har fremstillet. På samme måde som det at strikke en sweater, forme 

en hakkebøf, bygge en pyramide. 

De data, som argumentet indeholder, findes i den teknik, der er brugt i 

materialevalget, i billedets størrelse, i den situation, det blev fremstillet i de 

billedets kropslige spor, i dets stil etc..

Når argumentets data hentes i billedets indeksikalske kvalitet, kan man på 

samme måde, som hvis billedets motiv er data, bruge to forskellige slags 

påstande. En type, hvor det specifikke billedes fremstillingsproces bruges 

som data for påstanden. Argumentet er så en kategorisering. 

Men man kan også anse billedets fremstillingsproces for at være et ek-

sempel på, hvordan et billede kan fremstilles. Dermed kunne billedet skiftes 

ud med et andet af samme type, og uden at påstanden blev rettet til, ville 

argumentet have det samme indhold. Hvor billedets fremstillingsproces er 

et dataeksempel, er argumentet så en eksemplificering. 

PÅSTANDE KAN FORMULERES ‘SUBJEKTIVT OG OBJEKTIVT’
Det sprog som påstandene fremsættes i kan siges at være subjektivt eller 

objektivt.  

De to begreber ‘subjektivt’ og ‘objektivt’ skal opfattes smidigt og ikke 
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bogstaveligt. Min brug af de to ord skal ses i lyset af, at jeg ønsker at define-

re den måde de visuelle udtryksmidler formidler deres indhold på. Derved 

kan jeg  beskrive den måde, de visuelle udtryksmidler, f.eks. et billede og en 

tekst  tilsammen, formidler deres indhold på. Det betyder, at min brug af 

begreberne subjektivt og objektivt skal forstås på den ‘rigtige måde’. 

Det subjektive sprog forstås, som det nu passer ind i sammenhængen, 

nogle gange personligt, nogle gange ukorrekt, nogle gange opfindsomt, nog-

le gange unikt. Læseren får gennem sin fortolkning en tydelig fornemmelse 

af sprogbrugeren som person.

Det objektive sprog opleves upersonligt, men korrekt. Det er konventio-

nelt og overholder for det meste de regler og normer, som leksika, gramma-

tik og officialitet dikterer. Læseren får en tydelig forståelse af sprogets bog-

stavelige indhold, men ikke en tydelig fornemmelse af den person, som 

fremsætter ordene. Det er neutralt.

En vred og vrissen kronik fra en sur filminstruktør, hvis film er blevet 

skammeligt anmeldt, vil være skrevet i et subjektivt sprog. En pressemedde-

lelse fra Københavns Fondsbørs om, at en børsnoteret virksomhed ikke har 

adviseret et forventet fald i omsætningen rettidigt, vil være forfattet i et 

upersonligt og objektivt sprog. Om sproget er objektivt eller subjektivt har 

indflydelse på, hvilke koblinger der etableres mellem detaljer i billedet og 

detaljer i sproget. Og altså – meget vigtigt – på det øjenbevægelsesmønster, 

som læsningen resulterer i.
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RESUMÉ 

Man kan bruge de to aspekter af et billede som data: 

• DET IKONISKE, fordi billedet har lighed med noget synligt. 

• DET INDEKSIKALSKE, fordi det er resultat af en fysisk  

fremstillingsproces.

Man kan bruge de tre billedformer som data:

• DEN FOTOGRAFISKE til at vise, at noget ser ud til at have eksisteret. 

• DEN FIGURATIVE kan vise noget fantasiskabt, der har lighed med  

noget eksisterende

• DEN NONFIGURATIVE kan vise noget fantasiskabt uden visuel  

lighed med noget eksisterende.

Man kan fremsætte to slags påstande om billeder: 

• EN KATEGORISERING, dvs. en påstand om det sete,  

der får det sete tænkes som individ i en kategori. 

• EN EKSEMPLIFICERING, dvs. påstand om, hvad et individ  

i en kategori kunne være.

Bruge SUBJEKTIVT eller OBJEKTIVT sprog. Subjektivt sprog gør taleren tyde-

lig som individ. Derfor kan man komme til at holde af en, der har skrevet et 

digt, men ikke af en, der har skrevet en betænkning.

 

På næste side er mulighederne vist i diagramform. Ligesom det forrige dia-

gram for at anskueliggøre hvilken betydning sammensætningens detaljer 

har for det samlede udtryk:
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Objektiv påstand

Subjektiv påstand

Objektiv påstand

Subjektiv påstand

Objektiv påstand

Subjektiv påstand

Objektiv påstand

Subjektiv påstand

Fænomen

Eksempel

Fænomen

Eksempel

Motiv

Ting

Billede

Påstande om billedets motiv

som fænomen eller eksempel

i subjektivt eller objektivt sprog

Påstande om billedet som ting

som fænomen eller eksempel

i subjektivt eller objektivt sprog 
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8.  sådan fremstiller man 
billedargumenter

Formålet med denne bog er at gøre det nemmere for visuelle kommunika-

tører at arbejde multimodalt på en meningsfuld måde. Mit forslag er, at 

man skal optimere forståelsen af billede/tekst-integrationens betydning. 

For det første fordi billede/tekst-relationen er en basal visuel udtryksstør-

relse, for det andet fordi den benyttes i alle visuelle medier. 

Derudover er tekst/billede-kombinationen en måde at formulere ind-

hold på, som de allerfleste læsere må anses for at kunne afkode og forstå. 

Det kræver blot, at disponeringen af indholdet i et multimodalt udtryk er 

logisk på tværs af modaliteterne og derfor læsbart, på samme måde som 

forholdet mellem sætningerne i en tekst skal være logisk, for at teksten 

bliver læsbar. 

Jeg foreslår, at man går efter denne kvalitetsnorm: billede/tekst-inte-

grationen er læsbar, når indholdet giver læseren en forståelse af teksten 

som en eller flere påstande, der kategoriserer det indhold, som billedet 

formidler. 

Hvis man på den måde sikrer muligheden for meningsfulde koblinger 

mellem detaljer i tekster og billeders indhold, kan læseren følge en funk-

tionel strategi for udførelsen af saccader og dermed forbinde indholdet i 

de to modaliteter.

Derved bliver et multimodalt udtryk – en tekst/billede-sammensæt-

ning – lige så fortællende og dermed lige så forståelig som et monomodalt 

sprogligt udtryk – en tekst uden billeder. 

I praksis kan man sikre den multimodale læsbarhed ved hjælp af to me-

toder. Den ene er let, den anden er bøvlet.
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DEN LETTE MÅDE AT FÅ MULTIMODALITETEN TIL AT VIRKE PÅ  
Den lette måde er en slags indholdskorrektur. Den består i, at man fremstil-

ler produktet – artiklen, forsiden, eller hvad det nu kan være – som man 

plejer. Man benytter de fremstillingsrutiner man har indarbejdet og er vant 

til, men øger indsatsen med at kontrollere slutresultatet i detaljer på bag-

grund af den argumentation, jeg har fremsat her. 

Dvs. at man læser produktet grundigt og forestiller sig at være læseren af 

det færdige produkt. Man skal altså prøve at læse uvidende. 

Undervejs lægger man mærke til, om koblingerne mellem tekst og bille-

de fungerer og resulterer i et ubesværet flow af øjenbevægelser, som giver 

et meningsfuldt udbytte og en forståelse af helheden. Man læser altså kor-

rektur for at kontrollere, om multimodaliteten virker efter hensigten, dvs. er 

læselig.

I de tilfælde, hvor man ikke er helt klar over, om koblingerne er gode og 

læsbarheden i orden – man kunne f.eks. være i tvivl om hvorvidt en kombi-

nation af overskrift og foto i en avisartikel fungerer, som den skal – kan man 

oversætte databilledet til en datasætning, der helt enkelt oversætter moti-

vets basale indhold til ord. 

Datasætningen er derved blevet en sproglig udgave af billedets gist. 

Gist er et engelsk ord, der betyder essens. Indenfor eyetracking bruges 

ordet som betegnelse for det hurtigt opfattede førstehåndsindtryk af ind-

holdet i et billede. På meget kort tid kan man opfatte indholdet i et billede, 

dvs. forstå hovedindholdet i den scene, man ser. 

Et billedes gist kan f.eks. oversættes til: 

Foto: bus i et kryds i en by

Foto: ansigt af en smilende mand, der ser på fotografen 

Tegning: vase med blomster i vindueskarm
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Simple sætninger, der fanger essensen. 

Så sætter man datasætningen sammen med påstanden. F.eks. sådan:

Fotoindhold:  Bus i et kryds i en by 

Påstandsindhold: Turen går til friheden

Relationen giver mening som tekst. Man kan konkludere, at bussen kører fra 

et sted uden frihed til et sted med frihed eller nogen fra ufrihed til frihed. 

Derfor vil der også være mening i relationen som billede + tekst. Som her:

 

             Turen går til

             friheden

Et andet eksempel kunne være dette:

Fotoindhold:  Ansigtet af en smilende mand, der ser på fotografen 

Påstandsindhold: Jens Mikkelsen 5 minutter efter frifindelsen 

Relationen giver mening som tekst. Man kan konkludere, at manden, der bli-

ver nævnt, må være Jens Mikkelsen 5 minutter efter frifindelsen. Derfor vil 

relationen også give mening som billede + tekst.

Turen går til friheden
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Et tredje eksempel:

Fotoindhold:  Vase med blomster i vindueskarm 

Påstandsindhold: Sådan husker jeg vores vindue

Relationen giver mening som tekst. Man kan konkludere, at motivet på foto-

et er en vindueskarm, som ifølge personaens erindring ser ud som vindueskar-

men et sted, vedkommende har boet. Derfor vil den også gøre det som bille-

de + tekst.

Fungerer data-og påstandssætningerne meningsfuldt i forhold til hinanden, 

dvs. er sammensætningen læsbar, vil indholdet i databilledet og påstandstek-

sten derfor også være det.

Det kan ske, at indholdskorrektøren finder en billedtekst for kort og der-

med ikke lægger op til så mange koblinger, som man kunne ønske. Derved 

oplever læseren sikkert billedet mindre indholdsrigt, end det kunne være. 

Problemet kan løses ved at skrive en tekst, som mere detaljeret hævder 

noget som billedet kan læses for. En større tekst vil resultere i flere saccader 

mellem tekst og billede og dermed en bedre forståelse for nuancerne i ind-

holdet. Den øgede koblingsaktivitet kan siges at være en bedre udnyttelse 

af ressourcerne, fordi læseren bruger mere tid på at være læser. Han ser fle-

re detaljer, hvilket svarer til at se og forstå flere af ordene i en tekst. 

Man kunne f.eks. udvide påstandene sådan:

Fotoindhold:  Bus på en vej i et landskab 

Påstandsindhold: Turen går til friheden  

       for dem, der nåede bussen  
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Fotoindhold:  Ansigtet af en smilende mand, der ser på fotografen 

Påstandsindhold: Jens Mikkelsen 5 minutter efter frifindelsen. 

          Han skulle alligevel ikke 16 år i fængsel 

Fotoindhold:  Vase med blomster i vindueskarm 

Påstandsindhold: Sådan husker jeg vores vindue, 

          og blomsterne var altid friske

Det er en oplagt måde at bruge, hvis man vil optimere indholdet i billedtek-

ster, af hvad art de end er. Oftest er billedteksterne intetsigende og meget 

lidt aktiverende. Det burde de være. En spændende billedtekst gør et bille-

de bedre, der bliver noget at gå på opdagelse efter i det.

… OG ET FORSLAG TIL EN MERE BØVLET, MEN MÅSKE BEDRE MÅDE
Den består i, at man bygger produktet op med udgangspunkt i det overordne-

de billedargument. Og at man gør det sådan, som læseren tilegner sig det. 

Hvilket betyder, at man – selvfølgelig efter at have fastslået en overordnet 

idé med den meddelelse, der skal produceres – begynder med det billede, 

som skal fange læseren som det første. Derefter fremstiller man hovedpå-

standen og kontrollerer, om der er gode koblingsmuligheder i kombinationen.

Når den kombination er på plads, har man det overordnede argument.

På baggrund af det laver man så et layout, der skitserer, hvordan de store 

elementer, overskrift og tilhørende billede, manchet eller tagline, dvs. blik-

fang eller exordium (retorisk betegnelse for talestart), skal tage sig ud. Man 

skitserer nogle overskriftsvariationer og indholdet i manchetten. På den 

måde får man en fornemmelse af indholdet i exordium. Layoutet giver en 

fornemmelse af, hvilken genre der er tale, om og hvordan den underordnede 



84 sådan fremstiller man billedargumenter

del af argumentationen – brødteksten og de billeder og billedtekster, der 

indgår i den del af argumentationen – skal tage sig ud. 

Derefter skitserer man indholdet i de underordnede tekstargumenter og 

evt. billedargumenter mere detaljeret.

Processen er en løbende tilpasning af sammenhængen i det stadig mere 

udbyggede indhold, hvor detaljerne i argumentationen tilpasses den sam-

menhæng, de skal opleves i.

Det overordnede argument indeholder altså hovedbudskabet, den stump af 

viden, som læseren integrerer i sin objekthypotese om det emne, som på-

standen drejer sig om. 

Hovedbudskabet er det argument, som afsenderen mener, det er vigtigst 

for modtageren at få adgang til. Det er derfor samtidig baggrunden for, at 

det visuelle produkt overhovedet bliver fremstillet. 

Dvs. at nyheden i en avis – som regel formuleret i en stor overskrift og et 

stort billede – er det overordnede billedargument, som avisen mener, det er 

vigtigst for læseren at få adgang til i relation til det, artiklen handler om.

Overskriften og billedet i en annonce for tandpasta er det overordnede 

billedargument, som producenten mener er vigtigst for annoncelæseren. 

Den første side på et website vil indeholde det overordnede billede eller 

tekstargument, som websitets ejer vil fastslå som det første, modtageren 

skal have at vide. 

Exordium-elementerne indeholder derfor altid et overordnet argument. 

Argumentets indhold er essensen af den viden, som afsenderen mener, at 

modtageren skal have adgang til. Afsenderens forventning er, at den revisi-

on af modtagerens objekthypotese, som læsningen vil medføre, resulterer i, 

at modtageren ændrer adfærd. En adfærdsændring, som er ønskelig for af-

senderen.   
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Man finder kerneargumentet ved at tage stilling til de sædvanlige spørgs-

mål, som altid skal besvares, før man går i gang med at producere et stykke 

visuel kommunikation. Svarene danner baggrund for, hvilken udformning 

argumentationen skal have og dermed, hvilken læsesituation man ideelt set 

forestiller sig, det visuelle produkt skal kunne indgå i. De spørgsmål man 

stiller, er disse:

• hvad er formålet med det visuelle produkt

• hvem er målgruppen og hvor stor er den

• hvilket medie skal budskabet formidles gennem

• hvilken genre skal produktet indgå i

• hvilken situation er læseren i under læsningen

• hvilken oplevelse har læseren under læsningen

• hvilken betydning vil læsningen have for læseren

Noget, man skal være opmærksom på i den sidste fase er, om der er god 

indholdsmæssig sammenhæng mellem exordium og starten på corpus. Det 

er vigtigt, at det første afsnit i brødteksten har et indhold, der giver mening 

som fortsættelse følger af indholdet i blikfanget/exordium. Teksten skal skri-

ves sådan, at læseren fornemmer, at forfatteren har set det samme som læ-

seren og derfor skriver sin tekst som en fortsættelse af det indhold, der for-

midles gennem blikfanget.

Hvis der ikke er sammenhæng mellem exordium og starten på corpus vil 

læseren med stor sandsynlighed ikke anse exordiums billedindhold som no-

get, man skal vende tilbage til under læsningen af corpus. Læseren kommer 

derved til at opleve exordium og corpus som sammenhængende i layoutet, 

men usammenhængende i indholdet.
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ARGUMENTATIONEN ER ET KOMPLEKS AF BILLED- OG TEKST-
ARGUMENTER SOM PRÆSENTERES LÆSELIGT GENNEM LAYOUTET
Præsentationen af de elementer, som den visuelle argumentation består af, 

har to formål. 

For det første skal den gøre det muligt for læseren at opfatte, at han står 

overfor en unik opmærksomhedsflade, der kan have større eller mindre lig-

hed med andre opmærksomhedsflader, som han eller hun har set tidligere. 

Hvis ligheden med noget tidligere set er stor, er det muligt, at læseren vil 

opfatte produktet som medlem af en genre. Dermed vil læseren aktivere 

erindringer om tidligere oplevelser med samme genre. Hvis der ikke er no-

gen lighed, vil læseren opleve opmærksomhedsfladen som unik. 

For det andet skal layoutet gøre det muligt for læseren at forstå, hvordan 

han eller hun skal tilrettelægge sin øjenbevægelsesstrategi for at kunne 

læse indholdet i den multimodale opmærksomhedsflade og forstå elemen-

ternes indhold i den rigtige rækkefølge, og vigtigst, tilegne sig de overord-

nede argumenter før de underordnede. 

Man kan opstille en enkel model for, hvordan layoutet af en billedargumen-

tation skal udformes. Antager man, at argumentationen består af et billede, 

der indeholder data og en sætning, der indeholder påstanden og et logo, der 

hjemler påstanden, kan de præsenteres på tre forskellige måder.

LAYOUTET  KAN VÆRE ADDITIVT
Hvilket vil sige, at billedet og teksten er placeret ved siden af hinanden. 

Sammensætningens indhold bliver tilgængeligt for læseren som en enhed, 

fordi han forstår indholdet i de to elementer som noget der skal lægges sam-

men. Som i disse to eksempler:
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De fleste af de traditionelle medier har et additivt layout. Det gælder mest 

markant aviser, hvor der er en skarp opdeling mellem tekster og billeder, 

men det samme gør sig gældende i de fleste multimodale bøger, brochurer, 

kataloger. 

Forskellen på de to eksempler er, at det venstre i kraft af vores tillærte læse-

retning opleves, som om det viser illustrationen før teksten, hvor eksemplet 

til højre viser illustrationen efter teksten. Det giver en lille variation i læs-

ningen og dermed i forståelsen af helheden. I det første eksempel ser man 

billedets indhold, inden man præsenteres for påstanden om det. Dermed får 

man dannet en forestilling om billedets indhold, inden man præsenteres for 

påstanden om det. 

I det andet eksempel præsenteres man for en påstand med direkte refe-

rence til billedets indhold, inden man har set det og bliver altså sporet til at 

skulle læse billedet på en bestemt måde.
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LAYOUTET KAN VÆRE INTEGRERET
I det integrerede layout indgår tekstelementerne som visuelle elementer i 

kompositionen på lige fod med billedelementerne. Den lineære præsentations-

form hvor ordene står på den samme linje benyttes ikke i samme grad. Organisa-

tionen af tekst er mere fri. De sproglige og de visuelle elementer bliver derved 

ligeværdige med billedelementerne i kompositionen. Den måde at vise tekst på 

gør det vanskeligt at læse teksten. Læseren skal nemlig forestille sig, hvilken 

konventionel lineær struktur teksten kunne være layoutet i , for at vedkommen-

de læser kan nå frem til en forståelse af den samlede teksts betydning:

En del børnebøger og lærebøger for børn har et integreret layout. Det inte-

grerede layout prioriterer den ulineære og springende øjenbevægelsestra-

tegi, som man benytter, når man aflæser billeder, frem for den strengt 

systematiske man benytter når man læser en almindeligt præsenteret tekst. 

De fleste annoncer og reklamer, plakater og bogforsider har et integreret 

layout: Alle elementerne indgår på lige fod i den visuelle komposition, fordi 

tekstens strenge lineære struktur opgives.
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LAYOUTET KAN VÆRE KOMMENTERENDE 
I det kommenterende layout tager placeringen af en vigtig tekst ikke hensyn 

til den billedmæssige struktur. Den integreres derfor ikke i billedets kompo-

sition, men placeres, så det virker, som om, den er placeret på opmærksom-

hedsfladen efter den er fremstillet:

 

Kerneeksemplet på det kommenterende layout er teaterplakaten, hvor en rød 

form, der indeholder ordet UDSOLGT, kan være placeret diagonalt oven på det 

oprindelige layout. 

De fleste eksempler på kommenterende layouts er ikke tænkt sådan. De 

får deres karakter, fordi de laves I to tempi. Først den ‘rigtige’ og derefter no-

get oven på. Virkningen er at man oplever det, som om en læser har kommen-

teret sin læsning ved at tilføje nogle visuelle elementer, der trækker budska-

bet i en anden retning end den, afsenderen havde tænkt sig.

Op til et valg har de politiske partier produceret plakater, der i ultrakort 

form præsenterer deres hovedpåstand. Plakaterne bliver ofte kommenteret af 

vælgerne, hvorved plakaternes indhold bliver ændret: Statsministeren bliver 

udstyret med overskæg. Oppositionens slogan bliver udstyret med andre ord. 

En partiformand bliver iklædt en tegnet kjole. 

D E N N E
T E KST
G I V E R 
I K K E M E N I N G
I  FOR H OLD
T I L
B I LLED ET
HVOR FOR I K K E

 KORREKTUR
BUREAUET



90 sådan fremstiller man billedargumenter

Grafitti er en genre, der udelukkende benytter sig af den kommenteren-

de metode. For graffittimageren er husets mur den opmærksomhedsflade, 

som han eller hun placerer sit kommenterende udsagn på. Metoden er så 

udbredt og tillægges så stor æstetisk kvalitet, at den har fået sit eget navn 

‘Street Art’. Det sandsynligvis mest betydningsfulde eksempel på metoden 

kunne ses på muren i Berlin, som gennem næsten 30 år var det konkrete skel 

mellem den vestlige verden og den kommunistiske.
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9.  tre modeleksempler med data i hver 
sin billedtype, gennemgået nøje

Eks. 1 Billedargumenter med fotografiske billeder som data

Det første modeleksempel indeholder otte billedargumenter med samme 

billede som data. Teksterne – dvs. påstandene – som ikke har noget med 

virkeligheden at gøre – er jeg bagmand for. Jeg er også bagmand for billedet. 

Det er taget på en tur til New Zealand. 

Modeleksemplerne ses nedenfor. Hvis man går dem langsomt og op-

mærksomt igennem og lægger mærke til sin egen oplevelse af læsningen, 

vil man med lidt øvelse kunne fornemme den måde, man bevæger øjnene på. 

Man vil sandsynligvis opdage, hvordan de forskellige påstande bestem-

mer den måde, man kobler mellem indhold i billedet og indhold i teksterne 

på. Man får (forhåbentlig da) en fysisk oplevelse af, hvordan aflæsningen af 

et billedes indhold bliver bestemt af den tekst, det er forbundet med.

 Da billedet er det samme i de otte billedargumenter, skabes forskellen i 

deres indhold af det sprog, som påstanden formuleres i. Og da tekst er en 

visuel formidling af noget, nogen siger, oplever man læsningen, som om tek-

sten formuleres af en person, der har visuel kontakt med billedet eller den 

situation, billedet viser. 

Ergo danner den meningsfulde relation mellem teksten og billedet en 

implicit forestilling om en fortæller, en persona. Dermed kan man i større 

eller mindre grad opleve sig selv i fortællerens sted. Det betyder, at begre-

bet synspunkt får en mere konkret betydning, når man bruger det i forbin-

delse med billedargumenter, end når man bruger begrebet synspunkt i for-

bindelse med tekstargumenter. Billedargumentets synspunkt er konkret, et 

bestemt fysisk sted. Tekstargumentets synspunkt er en metafor for en 

grundlæggende opfattelse. 
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 Denne konkrete forståelse af, hvad et synspunkt er, resulterer i, at tek-

sten kan have (mindst) fire forskellige fortællere eller personaer. Fortælle-

ren kan:

• være ophav til billedet

• være motiv i billedet

• være vidne til den situation, billedet viser

• være betragter af billedet

•  

Data formidles gennem et dokumentarisk fotografisk billede. 

Billedargument 1 

OBJEKTIV PÅSTAND OM MOTIVET SOM FÆNOMEN
 

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Teksten er objektiv og indeholder nogle navne, som læseren formoder er navne 

på de personer, man ser på billedet. Hvor de er og hvornår. Argumentet er sandt, 

hvis personerne og stedet hedder det, som teksten hævder, og hvis tidspunktet 

er det rigtige. Teksten siger ikke noget om personernes relation til hinanden 

eller deres formål med at være, hvor de er. Den konstaterer blot deres tilstede-

værelse.

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

Craigh Green, Myra Heart og Felice 

Brown på stranden syd for Plymouth, 

januar 2013.
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Billedet gør det muligt at analysere personernes forhold til hinanden, så-

dan som forholdet kan læses gennem kropssprog og blikke. Der er kohæsion 

mellem tekst og billede. Det  giver mulighed for integrerende saccader, der via 

enkle inferenser sandsynliggør, at personerne på billedet kan betegnes ved 

hjælp af tekstens kategorier. 

Forholdet mellem det, der siges, og det, man ser, er ‘køligt’. Fortælleren er 

udeltagende i forhold til motivets følelsesmæssige potentiale. Det kan være en 

arkivar, der skal bestemme billedet. Det kan være fotografen, der har taget det. 

Det kan være en researcher, der kortlægger personernes færden. 

Billedargument 2 

SUBJEKTIV PÅSTAND OM MOTIVET SOM FÆNOMEN 

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Teksten er personlig. Hvis den er sand, betyder det, at den, der fremsætter på-

standen, fortælleren, kender manden på billedet, men at vedkommende ikke 

var til stede på stranden, da det blev taget. 

Billed- og tekstforholdet kræver derfor komplekse inferenser fra læserens side 

for at blive forstået. Man – læseren – kan tænke sig, at teksten er noget, fortæl-

leren har sagt i en situation, hvor han ser på billedet. Ergo er fortælleren i en 

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

Tom Shead skylder mig 500 kr. Mens de gik 
der, vidste de ikke, at jeg ventede på deres 
trappe.
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situation, hvor vedkommende ser og kommenterer det. Det udvider kredsen af 

mennesker, som er involveret i den situation, som man – læseren – i en eller 

anden forstand må kunne forestille sig, hvis man vil forstå sammenhængen 

mellem billede og tekst.

Slutningen om, at billedet bliver vist i en situation, hvor nogen viser det til 

nogen, er skabt via integrerende saccader. Saccaderne har til formål at be-

stemme, at en af de tre personer kan være den, der skylder fortælleren penge. 

Billedargument 3

OBJEKTIV PÅSTAND OM BILLEDET SOM FÆNOMEN

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

På et splitsekund har indholdet i relationen mellem de to modaliteter ændret 

sig fra at være situationsbestemt og emotionelt dikteret af motivet til at være 

situationsbestemt og dikteret af det tekniske produkt, som et foto er. Dermed 

flyttes fokus fra det, man ser, til at være noget, man i højere grad skal forestille 

sig. For man kan hverken se fotograf eller kamera.

Der er kohæsion mellem billede og tekst: Der er billede i dem begge. Men de 

udsagn, som teksten indeholder, giver anledning til at udføre meget få integre-

Billedet er eksponeret på blænde 32. 

Blænde 24 havde også været mulig. 

Opløsning 300 × 450 dpi.
Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.
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rende saccader mellem steder i teksten og steder i billedet. Den største øjenbe-

vægelsesaktivitet vil sandsynligvis foregå mellem udsagnet om blændestør-

relsen og forskellige detaljer i billedet, fordi teksten indeholder to blændemu-

ligheder og dermed to påstande: Er billedet lige så godt som belæg for den ene 

påstand som for den anden? En fotograf kan, via en nøjere granskning af bille-

det, tage stilling til det korrekte i, at en anden blænde også havde været mulig.

Billedargument 4

SUBJEKTIV PÅSTAND OM BILLEDET SOM FÆNOMEN

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Der er kohæsion mellem tekst- og billedindhold. Man danner hurtigt inferenser, 

der resulterer i en opfattelse af, at fotografen er personaen: Teksten indeholder 

påstande, som kun fotografen kan komme med. Den, der taler, er altså et vidne, 

ovenikøbet et, der har produceret dokumentation for, at situationen har fundet 

sted. Udsagnene er personlige og giver rig anledning til saccader og fiksationer 

mellem tekst-og billeddetaljer. F.eks. ‘Man skulle tro, det var arrangeret’: Hvil-

ke elementer i billedet har et indhold, der gør det muligt at opfatte dem som 

belæg for sådan en påstand. De personlige og uformelle ord ‘vupti’ og ‘nix’ gør 

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

Man skulle tro, det var arrangeret.  

Men nix. Jeg så dem på stranden 

og vupti, blev de til motiv.
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det muligt at danne inferenser om fotografens karakter. Man kan med en vis 

ret hævde, at påstanden også involverer billedets ikoniske indhold som data.

Billedargument 5

OBJEKTIV PÅSTAND OM MOTIVET SOM EKSEMPEL

 

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Teksten er anonym, konstaterer blot billedets indhold ved hjælp af ord. I mod-

sætning til billedargument 1 er ordene abstrakte: De formidler, at man ser 

nogle mennesker et eller andet sted. I billedargument 1 var personerne be-

stemte mennesker på et bestemt sted. Der er kohæsion mellem indholdet i de 

to modaliteter. Man kan uden besvær bevæge sine øjne fra et sted i teksten til 

et relateret sted på billedet. Når man har gjort det nogle gange, bliver man 

mere og mere bevidst om fortællerens neutrale attitude overfor det, der ses på 

billedet. 

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

En mand, en kvinde og et barn på 

en strand. De har modvind.  

Det er lavvande.
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Billedargument 6

SUBJEKTIV PÅSTAND OM MOTIVET SOM EKSEMPEL

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Her bliver fortælleren tydeligere, fordi vedkommende udover de konstaterende 

ord også kommenterer den situation, personerne er i på billedet. Det er ikke 

noget for ham (eller hende?). Den personliggørelse af teksten, som de person-

lige bemærkninger skaber, udvider dermed det spektrum, som øjnene kan be-

væge sig meningsfuldt i mellem billede og tekst: Nu skal der både tages stilling 

til, om der er kohæsion mellem den neutrale del af teksten og billedet, og om 

der er kohæsion mellem den personlige del af teksten og billedet. I den person-

lige del leder man efter tegn i billedet, der kan være belæg for den påstand, at 

situationen efter fortællerens mening ikke er attråværdig.

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

En mand, en kvinde og et barn på en 

øde strand. Klip, klap, klip, klap. 

Godt, det ikke er mig. 
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Billedargument 7

OBJEKTIV PÅSTAND OM BILLEDET SOM EKSEMPEL

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Med de første tre ord bliver man klar over, at billedet uden problemer kunne 

erstattes af andre. Dvs. at man næsten negligerer den situation, billedet inde-

holder. Det er lige før, man kan fornemme fortællerens iver efter at bruge det 

til et foredrag om billedteori. I foredraget ville vedkommende definere luftper-

spektiv som et fænomen, der får beskueren til at opleve dybde i et billede, fordi 

elementerne ‘ud mod horisonten’ bliver mere og mere blålige, og fordi der er 

mindre kontraster mellem dem end mellem elementerne i forgrunden.

PS: Billedteksten, påstanden, er skrevet, så den kun giver anledning til få 

integrerende saccader. Men teksten, der kommenterer billedargumentet, skul-

le – håber jeg – give anledning til flere integrerende saccader. Disse saccader 

skulle finde detaljer i billedet, der kan forstås som belæg for påstanden om, 

hvad luftperspektiv er.

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

Den type billeder er gode til  

at demonstrere, hvad Leonardo  

da Vinci mente med luftperspektiv.
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Billedargument 8 

SUBJEKTIV PÅSTAND OM BILLEDET SOM EKSEMPEL

Billedargumentet læses sandsynligvis sådan:

Teksten er placeret under et billede og handler om billeder. Ergo er der en  

grundlæggende kohæsion mellem indholdene i de to modaliteter. På det basa-

le niveau fungerer sammensætningen derfor som billedargument. Der er ikke 

mulighed for mange detaljeobservationer. Havde fortælleren – som i kraft af 

ordet ‘man’ i påstanden enten er fotografen, der har taget billedet, eller en fo-

tograf, der ser det blandt andre billeder –  f.eks. sagt, at pigens sandal gik i 

stykker lige efter, havde påstanden haft en detalje, der havde aktiveret øjenbe-

vægelsesaktiviteten.

Som man generelt fornemmer, er det emotionelle indhold i billedargumen-

terne størst, hvor billedets ikoniske indhold er data, og hvor påstanden er 

subjektiv. Det er mindst, hvor billedets indeksikalske indhold er data, og på-

standen er objektiv. Man kan altså i høj grad påvirke læserens emotionelle 

oplevelse af indholdet i et billede ved hjælp af den tekst, man sætter sam-

men med det.

Craigh Green, Myra 

Heart og Felice Brown 

på stranden syd for 

Plymouth, januar 

2013.

Nok et af disse billeder, som man tror 

er gode, mens de optages. Men når 

man så ser dem: Urk, urk!!!
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Eks. 2 Billedargumenter med figurative billeder som data

Denne bogs idé om billede/tekst-integration fungerer også, når man bruger 

ikke-fotografiske billeder, altså figurative og nonfigurative billeder. Men 

selvfølgelig med større og større fortolkningsbesvær. Jo mere abstrakte bil-

lederne bliver, fordi antallet af visuelle elementer, der ligner noget, som fin-

des i omverdenen reduceres, jo sværere bliver det at betegne dem detalje-

ret og meningsfuldt med ord.

Dette eksempel illustrerer, hvordan systemet fungerer, når billedet er fi-

gurativt og derfor består af opfundne former. Et figurativt billede er en fan-

tasi, hvilket betyder, at motivet er skabt gennem billedfremstillerens evne 

til at forestille sig noget og gennem vedkommendes evne til at give denne 

forestilling visuel form, så andre kan se den. 

Da billedet er figurativt, forestiller det noget, man kan betegne med de ord, 

som man bruger om de fysiske ting, billedet forestiller. Man lægger også 

mærke til billedets indeksikalske kvalitet. Den indeksikalske kvalitet får stor 

betydning for den samlede opfattelse af billedets indhold og gør, at billedet 

opleves som et dobbeltbillede: 
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Billede A:  Et manuelt fremstillet figurativt billede af en dame.

Billede B:  Et fotografisk billede af en del af en tavle med en tegning 

    lavet med kridt, der forestiller et figurativt billede af

       en dame.

 

Eksemplet illustrerer en skjult præmis for alt, hvad vi beskæftiger os med 

indenfor visuel kommunikation, nemlig at alle de billeder, som opmærksom-

hedsfladerne indeholder, er reproduktioner. De er trykt eller mangfoldig-

gjort på digitale eller mekaniske og fotografiske måder. Dvs. at de alle er 

fotografiske gengivelser af noget, man kunne have set i virkeligheden. I nog-

le tilfælde motivets indhold, i andre tilfælde billedets indeksikalske indhold. 

Udover at billedet har et dobbelt ikonisk indhold: dels et fotografisk og dels 

et figurativt indhold, så har det også et dobbelt indeksikalsk indhold: dels 

det mekanisk fotografiske indhold, dels det manuelt tegnede indhold.

Det fotografiske indhold kan aflæses som en del af en tavle. Man når til 

det resultat, fordi figuren i figur/grund-forholdet kan opfattes som en teg-

ning, der er udført med kridt.

Tavlen bliver et markant element i fortolkningen af billedet, fordi den har et 

betydeligt visuelt indhold. Det er umuligt at aflæse fladen som neutral eller 

tom, fordi der er så mange spor af, at tavlen har været rengjort. Det kunne 

man have gjort, hvis tegningen havde været udført på hvidt papir.

Ergo bliver billedet et billede af et billede på et sted: Nogen har tegnet 

en dame på en tavle, som nogen har fotograferet. Det fremgår med indis-

kutabel sikkerhed af den fotografiske billedform, at den tegning, man ser har 

eksisteret, den har siddet på en tavle.
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 Hvis grunden havde været neutral som her:

ville det være sværere at få forestillingen om tegningen til at være en fore-

stilling om noget, der fandtes på et sted. Når grunden er abstrakt – eller tom 

– virker det som om, figuren ikke er et bestemt sted, men kan forekomme alle 

steder. 

Billedets figurative aspekt har et stort indeksikalsk indhold: Det er tyde-

ligt at se, at tegningen er udført med en hånd, som ikke er helt utrænet. De 

detaljer som tegningen indeholder er fortællende og gør det muligt at fore-

stille sig, hvordan damen er: lidt genert, en idé man får på grund af hovedets 

nejende gestus, lidt sippet i kraft af mundens snerpede lukken-sig-i, lidt 

uvant på grund af den spøjse hats kiksede placering på hovedet og dens 

kluntede lighed med en blomst.

Disse læsninger gør den, der har udført billedet på tavlen, tydelig i min – 

læserens – bevidsthed: Jeg tror – dvs. slutter på baggrund af min empatiske 

fornemmelse – at tegneren er venlig, skarptseende og morsom, en person, 

der elsker at spidde folk på sødmefyldte tegninger. 

 



103 tre modeleksempler med data i hver sin billedtype

Hvis nu billedet havde set sådan ud: 

dvs. havde været beskåret anderledes – som man ville sige i gamle dage, da 

man arbejdede med et veldefineret negativ, som fotografiet blev optaget på 

–, så ville tegningen på tavlen få mindre betydning, og stedet og resten af 

dets rekvisitter ville vokse i betydning. Det figurative og manuelt indeksikal-

ske indhold i billedet ville miste i betydning. Det fotografiske og mekanisk 

indeksikalske indhold ville vokse i betydning.

Jeg ved ikke, hvem bagmanden til tegningen er. Den sad på en tavle, som 

hænger i en kontorgang på en skole for voksne studerende, hvor lærerne har 

deres kontorer. Her kommer de studerende ofte til vejledning. Nogle gange 

må de vente på at komme til. Da de ikke er så gode til at vente, bruger nogle 

af dem tiden til at tegne på tavlen. Af og til grimt, af og til godt. Som her. 

Tegningen er et herligt eksempel på, hvad man kan med et stykke kridt. 

Tegningen demonstrerer nogle muligheder, som forsvinder, jo mere digitale 

vi bliver, og jo mindre kropslig og håndværksmæssig kunnen man skal være 

i besiddelse af for at fremstille kommunikative tegn. Af hvilken art de end 
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måtte være. Med teknologiens udvikling forsvinder det læselige indeksikal-

ske indhold mere og mere fra billederne. Derfor bliver det også sværere at 

sætte sig i  tegnerens eller malerens eller skriverens og dermed personaens 

sted.

Dette afsnit viser et eksempel på billedargumenter i flow, argumenter sat i 

kæde, så de danner en samlet tekst, der indeholder en argumentation. Tek-

sten indeholder eksempler på de otte slags billedargumenter. De indgår i 

tekstens væv af sætninger og gør det muligt løbende og læsningsbegrundet 

at udføre integrerende saccader mellem billedet og teksten. Eller mellem 

detaljer i erindringen om billedet og teksten. 

Afsnittet om tavletegningen er altså et eksempel på, hvordan man kan bruge 

flere billedargumenter som indhold i et større tekststykke på trods af, at det 

kun har et og samme billede som data. 

Eks. 3 Billedargumenter med nonfigurative billeder som data

Det vanskelige ved nonfigurative billeder er indlysende nok deres abstrakt-

hed. Så hvorfor lave et billede uden ikonisk indhold, men udelukkende in-

deksikalsk. For hvad kan et nonfigurativt billede konkretisere? 
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Der bliver brugt masser af dem. Til daglig kaldes den slags billeder ikke 

non-figurative, men tabeller, diagrammer, informationsgrafikker. Når man får 

det at vide, ved man jo godt, hvad billederne forestiller. For vi oplever dem 

til daglig med et konkret indhold og ikke spor abstrakte. Men det er kun, for-

di vi ser dem med tekst til. De er nemlig i sig selv – ligesom de andre typer 

billeder – ‘blot’ tegn for ukategoriserede forekomster i synlig form. Billeder 

er tegn, som hvad enten de er abstrakte eller fotografiske, indeholder noget, 

men der skal en sproglig kategorisering til for at bestemme, hvad dette no-

get er i den kommunikationssituation, hvor billedet bruges. 

Dvs. at et abstrakt billede på linje med andre billeder først forestiller no-

get bestemt, når det indgår som dataeksempel i et argument, der indeholder 

en påstand om, hvilken kategori det er et eksempel på. 

Så et diagram er først et diagram, når det abstrakte billede er blevet ud-

styret med sproglige informationer, der gør det til et.  

Ordet diagram betyder oversat (fra græsk) gennemlysningsbillede. Et 

diagram kan derfor sammenlignes med et røntgenbillede: Diagrammet viser 

en skjult struktur på samme måde, som et røntgenbillede gør det. Og lige-

som et røntgenbillede kan bruges til at gøre en fysisk tilstand forståelig, så-

dan kan et diagram læses som et røntgenbillede, der gør et bevidsthedsind-

hold forståeligt.

Men. 

Den store forskel på røntgenbilledet og diagrammet er, at røntgenbille-

det er resultat af en objektiv proces og derfor resulterer i et objektivt resul-

tat. Diagrammet er resultat af en manuel proces. Derfor er diagrammet et 

subjektivt billede. Så hvad kan man egentlig vise med et subjektivt og non-

figurativt billede?

Det er på en måde den samme problematik, som blev beskrevet tidligere 

i bogen i forbindelse med omtalen af billeder i middelalderens kirker. 
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Man kan på baggrund af vor tids massive brug af fotografiske billeder 

have svært ved at forstå formålet med middelalderens billeder, der f.eks. vi-

ser en navngivet og specifik person, Kristus f.eks., som har været død i tusind 

år, før billedet blev malet. Hvem er Kristusfiguren i den specifikke kirke så 

egentlig et billede af?

Johannes Døberen og lignende personer er ligesom Sherlock Holmes 

mennesker, som vi må tænke os til. Og da vi skal tænke os til dem, har vi 

måske brug for visuelle krykker, der kan konkretisere vores forestilling om 

disse personers eksistens. Derved får vi en oplevelse af at se dem og behø-

ver ikke at nøjes med at forestille os dem. Ydermere gør billedet det muligt 

for andre også at se det. Dermed kommer flere til at se det samme.

Af samme grund har vi brug for diagrammer og billeder af samme ab-

strakte type, der kan anskueliggøre og konkretisere abstrakte fænomener, 

som f.eks. valutaudsving, gennemsnitlig levealder, landsdelsvariationer, 

henfaldstider, konkurrenceevneindekseringer osv., så det bliver muligt for 

os at opleve deres indhold som noget, vi ser, og ikke blot som noget, vi fore-

stiller os. 

Får vi sat emnerne på diagram kan vi læse dem som billeder. Dvs. at vi får 

som-om-oplevelser af de abstrakte emner. De bliver noget, man kan bevæge 

sine øjne rundt på, ligesom man gør, når man ser på et veldækket bord, en 

hest, der løber, en sværm af glasstykker fra en knust flaske eller antallet af 

mennesker i en kø, der vil se udstillingen med dronningens aftenkjoler.

Den abstrakte figur i starten af dette afsnit  kan bruges som data i argumen-

ter, hvis påstande handler om:

• forbindelser mellem enzymer

• forhandlingsgange i politiske processer

• udvekslinger af studenter mellem undervisningsinstitutioner i Europa
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• frekvensen af togafgange mellem forskellige byer

• steder på en mave, hvor en elsker satte kys ind

• udvekslingen af direkte og indirekte informationer i et netværk af sæl-

gere 

Diagrammer og den type billeder er en slags skeletkonkretiseringer. Og da 

de ikke har noget direkte ikonisk indhold, fordi de ikke ligner noget – andet 

end andre lige så abstrakte billeder – er man nødt til at lære at forstå den 

slags billeder. Ergo har de altid et markant symbolsk indhold. Det er som om, 

diagrammet får et ikonisk indhold og viser noget, der kan iagttages på sam-

me måde som billeder med et fotografisk eller figurativt indhold. Diagram-

met giver det abstrakte emne en konkret visuel og dermed håndgribelig 

kvalitet. 

BILLEDTYPEN OG BILLEDARGUMENTETS FORHOLD TIL OMVERDENEN
Hvis man bruger de tre billedtyper som data i billedargumenter, danner de 

hver for sig en selvstændig type af argument. Hvis påstanden Et billede siger 

mere end tusind ord sættes sammen med fotografiet, vil argumentet være et 

andet, end hvis den sættes sammen med det figurative billede og anderle-

des igen, hvis den sættes sammen med diagrammet. 
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Kernepunktet i forståelsen af de tre sammensætninger vil nok være or-

det mere. For det er indlysende, at det fotografiske billedes indhold af detal-

jer, vil begrunde brugen af ordet mere og at det samme ikke er tilfældet i den 

figurative og den nonfigurative kombination. Snarere tværtimod.   

Når disse tre billedtyper benyttes i billedargumenter, resulterer det derfor i 

tre forskellige slags argumenter, hvor billedernes referenceskabende kvali-

tet bestemmer, i hvor høj grad argumenternes data opfattes som en referent, 

der er eller har været eksisterende eller ‘kun’ er en fantasi. 

Hvis data formidles ved hjælp af et foto, opfattes datas referent som noget, 

der har eksisteret. Den overbevisende lighed med noget eksisterende over-

beviser læseren om dataindholdets fysiske eksistens. Det kan få læseren til 

at opleve synsindtrykket som en mulighed for, at man selv kunne være til 

stede på den lokalitet, som billedet viser. Derved ville man komme til at se 

det, man så på billedet, i virkeligheden med alt, hvad det aktiverer af fore-

stillinger om at være til stede. Hvilket jo f.eks. er budskabet i al den kommu-

nikation, som rejsebranchen fremstiller. 

Det fotografiske billedargument er direkte omverdensforankret og formid-

ler en forestilling om et fysisk fænomens indiskutable eksistens.

Hvis data formidles ved hjælp af et figurativt billede, er det billedets spor 

af den manuelle eller maskinelle fremstillingsproces OG motivets større el-

ler mindre lighed med noget, der kan ses, som giver læseren opfattelsen af 

billedets referent.

Er ligheden stor, opfatter læseren billedets referent som noget, der kun-

ne have haft eksistens udenfor fremstillerens fantasi. Er ligheden minimal, 

opfatter læseren billedets referent som ren fantasi, noget, der ikke har haft 
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eksistens i andet end fremstillerens bevidsthed. Billedets kropslige spor og 

motivets karakter af fantasi gør det muligt, at læseren via sin empati kan 

sætte sig i fremstillerens sted. Det figurative billedargument er derfor indi-

rekte omverdensforankret.

Hvis data formidles ved hjælp af et abstrakt billede uden ikoniske kvali-

teter, kan dets indeksikalske indhold – om det er manuelt eller maskinelt 

fremstillet – få betydning for opfattelsen af dets visuelle autoritet. Et hånd-

tegnet søjlediagram vil i kraft af sine kropslige spor gøre billedet subjektivt. 

Et maskintegnet diagram vil i kraft af sin mangel på kropslige spor gøre bil-

ledet objektivt. Det objektive diagram vil derfor virke seriøst som illustrati-

on af en kursudvikling. Det ville det subjektive ikke på samme måde. Det 

ville være for personligt og dermed formidle tilfældighed. 

Det abstrakte billede har den funktion at gøre budskabskomplekset til-

gængeligt ved at fremstille det med en synlig, men abstrakt overskuelighed. 

Overskueligheden opstår, fordi billedet – som alle billeder –  muliggør den 

samme frie og forståelsesmotiverede øjenbevægelsesform, som man benyt-

ter, når man læser billeder, der forestiller noget. Dermed får det  abstrakte 

budskab i metaforisk forstand en rumlig form, som gør forståelsen mere 

håndgribelig. Argumentet er derfor teoretisk omverdensforankret.



 

om baggrunden for 
billedargumenter og 
multimodal læsning
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10.  eyetrack-forsøget, som gav idéen  
til billedargumenter

Der er en videnskabelig metode, som gør det muligt at følge og registrere en 

persons øjne, mens vedkommende er i gang med en konkret læseproces. 

Metoden kaldes eyetracking, er relativt ny og har voksende kommerciel be-

tydning. 

Et af de første væsentlige forsøg med eyetracking blev gennemført af 

russeren Alfred L. Yarbus, og resultaterne blev publiceret på engelsk i 1967 

i bogen Eye Movements and Vision (Yarbus, 1967) som bl.a. indeholder en 

beskrivelse af det hidtil mest citerede forsøg om eyetracking. Forsøget har 

grundlæggende betydning for de idéer om sammensætningen af modalite-

ter, som denne tekst handler om. Forsøget består i, at en person betragter et 

maleri. Formålet med betragtningen er, at forsøgspersonen skal indhente 

visuelle informationer i det og derudfra  besvare nogle spørgsmål med rela-

tion til billedets motiv. Billedet hedder Den Uventede Gæst og er malet af 

den russiske maler Ilya Repin i 1884. Det ser sådan ud: 
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Motivet er i sig selv en detaljeret visuel registrering af mennesker, der retter 

blikket mod hinandens ansigter, som de tilsyneladende vil “læse”. Det er et 

maleri, der med denne teksts terminologi er et manuelt fremstillet figurativt 

billede med så stor ikonicitet, at det kan kaldes naturalistisk. 

Forsøget blev berømt, fordi det demonstrerede en basal kvalitet ved det fæ-

nomen at formidle et indhold i en blanding af sprog og billeder, som er det, 

man ofte gør, når man fremstiller visuel kommunikation. 

Yarbus stillede forsøgspersonen syv opgaver i relation til billedet. Forsøgs-

personen havde tre minutter til hver. Imens personen så på billledet og fandt 

de informationer, der kunne danne grundlag for at løse opgaven, blev hans 

øjenbevægelser registreret. 

Opgaverne ses her: 

Opgave 1: Se frit på billedet.

Opgave 2: Hvor velstående er familien?

Opgave 3: Hvor gamle er personerne?

Opgave 4: Hvad foretog familien sig, inden gæsten kom?

Opgave 5: Husk, hvordan personerne er klædt.

Opgave 6: Husk, personernes og tingenes placering.

Opgave 7: Anslå, hvor længe gæsten har været væk.

Det markante resultat af forsøget viser personens øjenbevægelsesmønster:
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De sorte streger er skabt via en registrering af den måde, øjnene bevægede 

sig på, mens personen ved en kombination af fiksationer og saccader gen-

nemførte processen med at inspicere forskellige lokaliteter i billedet for re-

levant information.

Som man kan se, er alle syv registreringer forskellige i forhold til hinan-

den. Det er et udtryk for, at sekvensen af saccader og fiksationer i relation til 

hver af de syv opgaver er bestemt af den specifikke opgave, som testperso-

nen løser. Der, hvor sværtningen er stor, har testpersonen set flere gange og 

længe i modsætning til der, hvor der er mindre eller ingen sværtning. Læg 

f.eks. mærke til, at tjenestepigen, som har lukket gæsten ind, næsten 

ikke fikseres i den sidste opgave, der drejer sig om at tage stilling til, 

hvor længe gæsten har været fraværende. Testpersonen har åbenbart 

ikke ment, at hendes udseende har haft betydning for besvarelse af 

spørgsmålet og har derfor ikke fikseret hende. 
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MAN SER, HVAD MAN TROR, MAN SER
Under processen brugte testpersonen sin evidensbaserede viden – eller sin 

objekt-hypotese – om, hvad man skal se efter for at finde den relevante vi-

suelle information. 

Objekt-hypotese er et begreb opfundet af den engelske kognitionsfor-

sker Richard L. Gregory (Gregory, 1970). Han beskriver begrebet som et lager 

af viden i vores bevidsthed, der indeholder individuelt baseret erfaring og 

læring, oplevelse og erindringer om ting, situationer og fænomener. 

Brugen af ordet hypotese i begrebets navn har den væsentlige kvalitet, 

at det betegner, at den viden, man har, er midlertidig, en formodning. En 

formodning kan bruges som baggrund for en visuel analyse af det, man ser, 

når man sammenligner sin eksisterende viden om fænomener med fæno-

mener, som man ser på. Analysen fører til en mening om hvorvidt det man 

ser, kan kategoriseres ved hjælp af den viden, man allerede har (i objekt-hy-

potesen) eller om det, man ser, er nyt for en. Det betyder også, at hvis ople-

velsen af fænomenet er markant anderledes end forventet, så kan det resul-

tere i revision af objekt-hypotesen og dermed en ændring af ens opfattelse. 

TILBAGE TIL YARBUS
Forsøgspersonen i Yarbus’ eyetrack-forsøg har haft en objekt-hypotese som 

indeholdt formodet viden om, hvilke synlige spor forskellige fænomener 

skaber i folks udseende og som derfor kan ses på et naturalistisk billede af 

dem. Forsøgspersonen har altså haft hypotetisk viden om, hvilke synlige 

spor velstand sætter, hvilke synlige spor alder sætter, hvordan man kan aflæ-

se en krops udseende som resultat af noget, den lige har gjort, og om, hvor-

dan man husker nogets udseende etc. 

Alle disse objekt-hypoteser har dannet baggrund for forsøgspersonens 

øjenbevægelsesstrategi og har gjort det muligt for ham at bevæge sine øjne 
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formålsrettet mod bestemte steder i billedet. Forsøgspersonen har formo-

det, at stederne indeholdt visuel information, der var relevant og kunne bru-

ges i løsningen af den stillede opgave. 

Han har gjort det samme som en læser af en tilbudsavis, der ved, hvor 

han eller hun skal se hen for at få visuel information, f.eks. om ugens tilbud. 

Eller som en læser, der leder efter morderen i den næste sætning i en gyser. 

Eller som læseren, der  …

Som man kan se på illustrationen, er øjenbevægelsesmønstrene ikke ens, 

de er opgavespecifikke. Det betyder, at man ser mod det, som man mener, 

der er et formål med at se på! Hvis man ser et bestemt sted hen i forbindelse 

med en bestemt opgave, er det derfor sandsynligt, at man ser et andet sted 

hen i forbindelse med en anden opgave, SELVOM billedet eller opmærksom-

hedsfladen er den samme.

 Yarbus stillede opgaven til testpersonen som mundtlige spørgsmål og 

dermed i talesprog. Derfor viser eksperimentet også, at et sprogligt indhold 

kan forenes med et billedmæssigt indhold, fordi der kan være kohæsion 

mellem talesproglige og billedmæssige indhold på trods af de to modalite-

ters forskellighed. Hvad vi jo alle sammen godt ved, men måske ikke vurde-

rer detaljerne i tilstrækkeligt. 

Jeg har fået viden om forsøget ved at læse den bog, som forsøget blev 

offentliggjort i. Gennem min læsning har jeg forestillet mig, hvad der blev 

sagt, og hvordan forsøget blev udført, da opgaven blev stillet. Det betyder, at 

forsøget kunne formidles visuelt. Det er muligt, fordi den kohæsion, der var 

mellem det talte sprog og billedet i forsøgssituationen, da Yarbus instruere-

de testpersonen, kunne overføres til det skrevne sprog i bogens tekst og til 

bogens gengivelsen af billedet. Og dermed, at forløbet af testsituationen 

blev omsat til en beskrivelse af en hændelse.
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Yarbus har med dette klassiske forsøg vist, at aflæsningen af et billede i re-

lation til sprog resulterer i forskellige øjenbevægelsesmønstre, alt efter 

hvilket filter sproget bestemmer, at billedet skal ses igennem.

Yarbus’ forsøg er blevet gentaget i flere versioner; en af de seneste i 

2009. Der blev brugt moderne eyetracking-udstyr i modsætning til det pri-

mitive udstyr, Yarbus havde adgang til. Der blev testet 17 voksne personer, 

hvor Yarbus testede en. Testpersonerne så på det samme billede og fik de 

samme opgaver i begge forsøg, men denne gang blev opgaven stillet som en 

tekst, der skulle læses.

Yarbus’ testperson fik tre minutter til at betragte billedet for hver opgave, 

personerne i det nye forsøg måtte selv bestemme tidsforbruget. Dette for-

søg gav derfor nogle resultater som Yarbus’ ikke gjorde, nemlig information 

om, hvor lang tid der blev brugt på de enkelte opgaver. 

Resultaterne af tidsmålingen viste, at ingen af testpersonerne i det nye 

forsøg brugte tre minutter til opgaverne, at tidsforbruget varierede mellem 

testpersonerne indbyrdes i relation til løsningen af den samme opgave, og 

at tidsforbruget i gennemsnit varierede mellem opgaverne indbyrdes. 

I gennemsnit brugte testpersonerne kortest tid på fri betragtning af bil-

ledet og længst tid på at bestemme personernes alder.

Men Yarbus’ resultater holdt. Det nye forsøg bekræftede det gamle og 

cementerede dets status som klassiker. 

Disse forsøg er vigtige i forhold til denne teksts emne, fordi de viser, at det 

er muligt at etablere et kohærent forhold mellem tekst og billede, og at de-

res forhold kan indgå i en læseproces. Når forholdet opleves meningsfuldt, 

har det et logisk indhold, fordi der er påstande i de spørgsmål, som testper-

sonerne blev stillet, selvom de er indirekte. Og at der er datagrundlag i det 

billede, de så på. 
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Hvis man stiller spørgsmålet ‘Hvor gamle er personerne?’, og spørgsmå-

let opleves meningsfuldt i relation til billedet, er det fordi man oplever, at 

billedet har et indholdspotentiale, der kan bruges som data for en påstand 

om, at de mennesker, man ser på billedet, har den og den alder. 

Hvis man stiller spørgsmålet ‘Hvad gjorde personerne inden gæsten 

kom’, og spørgsmålet opleves meningsfuldt, er det, fordi billedet har et ind-

holdspotentiale, der kan bruges som data for en påstand, nemlig en påstand 

om, at mennesker, der ser ud som dem på billedet, sandsynligvis lige inden 

billedets øjeblik har gjort sådan og sådan.

Og så videre.

Var der stillet et spørgsmål a la ‘Hvad fik gæsten at spise i går’ ville 

spørgsmålet ikke blive oplevet som meningsfuldt i forhold til billedet. Bille-

det har ikke et indhold, der kan bruges som belæg for påstanden om, hvad 

gæsten fik at spise dagen inden.

Et billede formidler sit indhold i ukategoriseret form. Det er først, når det 

forstås sammen med sprog i form af tale eller tekst, at det, man ser på bille-

det, kategoriseres ved at blive benævnt. 

Når kategoriseringen opleves meningsfuld er tekst/billede-konstellatio-

nen, en enhed, der kan betegnes som et argument. 

Når konstellationen ikke opleves meningsfuld, oplever man ikke tekst/

billede-konstellationen som et argument. Billedet indeholder et ukategori-

seret fænomen, som man måske, måske ikke, kan identificere, men ikke ved 

hjælp af teksten. Teksten hævder noget, men den refererer til andre data 

end dem, billedet indeholder. 

Bevidsthedens indhold af objekt-hypoteser er målet for kommunikation. Vi 

fremstiller kommunikationsprodukter for at få modtageren til at revidere sin 

objekt-hypotese om kommunikationens emne. Formodningen er, at modta-
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gerens revision af den emnespecifikke objekt-hypotese medfører en ad-

færdsændring. F.eks. at vi køber noget sødmælk, fordi det ifølge en annonce 

koster mindre, end vi regnede med. Eller at vi skrottede ønsket om at se en 

bestemt film, fordi den blev dårligt anmeldt. Eller at vi vil høre ouverturen til 

Mozarts opera Don Juan efter at have læst Søren Kierkegaards begejstrede 

beskrivelse af den i håb om denne gang at kunne høre dens kvaliteter. Eller 

at vi må finde på noget andet en tirsdag aften, fordi en mail har fortalt os, at 

den foredragsholder, vi skulle have hørt, har lagt sig med influenza. 

Den øjenbevægelsesadfærd, der resulterer i en revision af en visuel ob-

jekt-hypotese er resultatet af en proces af samme type, som den, der indgår 

i Yarbus’ forsøg.
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11. hvad kan man, når man kan læse

Når man læser, forstår man noget, man ser. Man kan læse i mange forskellige 

sammenhænge. Ved fodboldkampe og cykelløb, ved receptioner og foræl-

dremøder, under fjernsynskigning og eksamensforberedelse. Og selvfølge-

lig ved romanslugning og netsurfing, papirformidlet nyhedsopdatering og 

ansigtstydning. Som jo er en slags billedlæsning!

Den mest udbredte opfattelse er, at læsning er tekstlæsning. 

Tekstlæsning kræver disciplin. Man skal nemlig forstå reglerne for frem-

stilling og aflæsning af skrift og overholde dem, mens man læser. 

Man skal kende bogstaverne og have knækket læsekoden. Man skal kun-

ne bevæge sine øjne fuldstændig stramt hen ad linjerne, fra venstre mod 

højre, fra linje til linje. Man skal kunne stoppe op for stort set hvert ord og 

fiksere det, mens det afkodes. Når man kommer til et grammatisk tegn, et 

punktum eller et komma, skal man forstå, hvad det betyder, at sætningen er 

slut. Det gør man ved at tænke sig til en forståelse af den betydning, sætnin-

gens forskellige ord har i forhold til hinanden. Det er forståelsen af ordenes 

indbyrdes betydning, der resulterer i, at sætningen opleves som et menings-

fuldt udsagn! 

De er altså vigtige, de der små sorte prikker og streger, som de grammati-

ske tegn jo er: De bestemmer, hvornår man skal stoppe op og forstå den 

indbyrdes mening mellem ordene i det sæt af ord, man lige har været igen-

nem.

Man kan sætte processen på et forklarende diagram, sådan som det er gjort 

i The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). 

The Simple View of Reading er en basal læsemodel, som beskriver, hvad 



120 hvad man kan, når man kan læse

det vil sige at læse. Modellen bygger på erfaringer med tekstlæsning og 

præsenterer et princip for læseprocessens forløb, der ser sådan ud:

Modellen hævder, at læsefærdighed er en kombination af afkodning og for-

ståelse. Hvis man kan læse, er man derfor i stand til at skabe flow i en proces, 

der indebærer afkodningen af en tekst ord for ord, sætning for sætning, af-

snit for afsnit. Øjnene bevæger sig i princippet, som man kan se i dette dia-

gram, som en vekslen mellem saccader (der vises ved hjælp af de lige linjer 

hvor øjnene bevæger sig fra og til) og fiksationer (vises ved hjælp af de røde 

cirkler, hvor øjnene står stille. Perioden kan variere i længde).

Der er en videnskabelig metode, som 
gør det muligt at følge og registrere en 
persons øjne, mens vedkommende er i
gang med en konkret læseproces. Me-
toden kaldes eyetracking og er relativt 
ny. Et af de første væsentlige forsøg med 
eyetracking blev gennemført af russeren 
Alfred L. Yarbus.

Læsefærdighed

Tekst

Tekstafkodning  ×  sprogforståelse
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Samtidig skal læseren løbende skabe en forståelse af meningen med det, 

der er afkodet.

• Afkodningen består i at identificere indholdet i tekstens grupper af 

bogstaver, som i kraft af deres abstrakte karakter er symbolsk, fordi 

de ikke har noget semantisk ikonisk indhold (andet end at ligne det 

bogstav, de ligner).

• Forståelsen består i at indse, hvilken betydning elementerne har i for-

hold til hinanden som ord, der indgår i sætninger. I næste trin skal 

man omsætte resultatet til en forestilling om konkret tale, dvs. til en 

forestilling om noget, nogen siger. 

Det er et vigtigt aspekt i forståelsen af en tekst, i hvilken grad læseren har 

erfaring med det, den handler om. Erfaring betyder noget, fordi forståelsen 

skabes gennem det, man forestiller sig. Hvis det, man skal forestille sig, byg-

ger på noget, man kender af egen erfaring, bliver forståelsen konkret. Hvis 

man skal forestille sig noget, som man ikke har erfaring med og derfor ikke 

har prøvet, og som derfor udelukkende bygger på en abstrakt fantasi om en 

kategori af situationer bliver forståelsen mere abstrakt. Har man erfaring 

med det, man læser om, består forståelsen i, at man har let ved at se emnet 

for sig. Har man ikke, er det sværere. 

Dette private aspekt sætter sig sandsynligvis også spor i den indre tavse 

stemme, som man læser med, når man læser ‘indenad’. Kender man forfatte-

ren, f.eks. fordi man læser et brev fra en bekendt person, læser man brevet 

‘med vedkommendes stemme’. Er forfatteren en ukendt, er den indre stem-

me en konstruktion. 
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Det er svært for alle at fastholde øjendisciplinen og bevare koncentrationen 

gennem en hel tekst. Alle læsere kan miste koncentrationen og dermed 

flowet i opbygningen af en forståelse af indholdet. Selv trænede læsere bru-

ger 10-20% af deres læsetid på regredieringer (Holmqvist, 2004). Under en 

regrediering vender man tilbage til tidligere læste steder i teksten, indtil 

man finder et sted, hvor man kan finde tråden igen og komme på ret forstå-

elseskurs.

Og som det blev nævnt i gennemgangen af billed- og teksttyperne, har det 

stor betydning, om skriften er fremstillet manuelt eller maskinelt. Er det ma-

nuelt har, teksten en personlig karakter som den ikke har, hvis den er frem-

stillet maskinelt. Den manuelle tekst giver læseren større mulighed for at 

sætte sig i skriverens sted. Den vil sandsynligvis også være sværere at afko-

de, fordi håndskrift kun sjældent er lige så læselig, dvs. visuelt tilgængelig 

som en designet skrift. 

BILLEDLÆSNING
Billedlæsning fungerer på stort set samme måde. Hvor en tekst består af 

sætninger og ord, der har et indbyrdes forhold til hinanden, består billeder 

af grunde og figurer, der kan identificeres, og som kan forstås i deres indbyr-

des forhold til hinanden. Billeder læses på en måde ligesom sætninger. Hvor 

sætninger ‘forestiller’ noget, nogen siger, forestiller billeder – alt efter deres 

grad af ikonicitet – et sted eller en situation eller en scene, som nogen har 

set (eller forestillet sig). 

Når man afkoder ordene i en sætning, forstår man meningen med kombi-

nationen af bogstaver, f.eks. at bogstaverne k-i-r-k-e-t-å-r-n-e-t er den skrift-

lige udgave af taleordet kirketårnet. Man agerer på samme måde med alle 

en sætnings ord, indtil de er blevet identificeret, og deres indbyrdes relation 
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er blevet forstået. Resultatet er, at man oplever sætningen som en kohærent 

helhed. 

Når man afkoder et billede, afkoder man billedets figurer enkeltvis, som 

f.eks. en hest, der trækker en vogn, en dreng, der sidder oppe i den, en vej, 

der snor sig gennem landskabet, og deres relation til hinanden. Ved at lægge 

disse detaljelæsninger sammen bliver resultatet oplevelsen af en kohærent 

helhed: En scene eller en situation, hvis indhold er, at en dreng er på vej 

gennem et landskab i en hestetrukket vogn.

Og ligesom det er vigtigt for forståelsen af teksten, om den er fremstillet 

manuelt eller maskinelt, dvs. skrevet i hånden eller sat ved hjælp af allerede 

designede bogstaver, er billedets indeksikalske indhold vigtigt for at forstå 

dets betydning. Det indeksikalske indhold viser sig gennem den måde, bille-

dets elementer er fremstillet på. Er de fremstillet ved hjælp af en maskine 

eller er de fremstillet manuelt? De elementer, der er skabt ved hjælp af en 

maskine, røber intet om billedmagerens manuelle færdigheder. De elemen-

ter, som er lavet i hånden, viser i høj grad noget om billedmagerens manuel-

le færdigheder. Man får hurtigt en fornemmelse af, om fremstilleren er en 

dygtig person. Tit vil bagmandens kunnen give sig udslag i, hvor naturali-

stisk, figurativt eller nonfigurativt billedets ikoniske indhold bliver opfattet. 

Er billedet fotografisk og formidler sit indhold rent mekanisk, skaber det 

en forestilling om, at billedets motiv er noget, som man kan komme til at se 

ved selvsyn. 

Er billedet fremstillet manuelt, er det et billede af noget, nogen har fore-

stillet sig. Billedet skal altså forstås som resultat af den proces, det er at 

fremstille noget, man har forestillet sig. 
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Billedlæsning kan sættes på diagram ligesom tekstlæsning:

Der er som tidligere nævnt en væsentlig forskel på, hvordan man bevæger 

øjnene, når man læser tekst i forhold til, når man læser billeder. Da der ikke 

er nogen begyndelse eller slutning på et billede – hvad der jo er på en tekst   

behøver man ikke at underkaste sig et bestemt rigidt øjenbevægelsesmøn-

ster for at tilegne sig indholdet i et billede. I stedet kan man se på et billedes 

elementer i den rækkefølge og den rytme, som man selv finder passende og 

som bestemmes af forståelsesprocssen.

Så hvor man vender tilbage i en tekst, fordi man har tabt tråden, er et billede 

velegnet til en læseproces, hvor det at vende tilbage til et område, man har 

Læsefærdighed

Billeder

Billedafkodning  ×  situationsforståelse
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set på før, udbygger forståelsen af indholdet. En adfærd, som jo i en vis for-

stand svarer til det, man gør, når man har tabt tråden i den tekst, man læser. 

I forhold til billedet genser man en eller flere betydningsfulde detaljer, der 

har betydning for sikkerheden af ens fortolkning.

MULTIMODAL LÆSNING
Tekst læses altså, ved at øjnene fokuserer tekstens ord et for et, afkoder ind-

holdet af ordene i den rigtige rækkefølge, danner forestilling om sætninger 

og forstår indholdet af teksten, som noget nogen siger. 

Billeder læses ved, at læseren afkoder og identificerer forskellige steder 

i billedets ikoniske indhold og noterer sig signifikante detaljer i den frem-

stillingsproces, som billedet er et resultat af. Processen foregår i en rytme og 

i en rækkefølge, som er bestemt af læserens personlige opfattelse af, hvor 

billedet indeholder relevant visuel information. Læseren forstår indholdet i 

billedet som noget nogen har set.

Tekst læses systematisk, øjnene skal bevæge sig på en bestemt måde. Bil-

leder læses frit, øjnene skal bevæge sig på en måde, som er bestemt af læ-

serens detaljeforståelse. 

 Opmærksomhedsfladerne i multimodale medieprodukter indeholder både 

tekster og billeder i forskellig form. Modaliteternes mangfoldighed gør læ-

seprocessen kompliceret. Derfor er det nødvendigt at præsentere dem visu-

elt på en bestemt måde, en måde som gør det muligt for læseren at bevæge 

øjnene meningsfuldt fra det ene element til det andet. 

Det sker gennem multimodalitetens tredje aspekt, nemlig ‘layoutet’. 

Layoutet er opmærksomhedsfladens visuelle komposition og indeholder de 

udvalgte tekst- og billedindhold, der er fremstillet, og som tilsammen kan 

formidle budskabet. Layoutet fremtræder som et billede, som en ikke-line-

ær komposition sat sammen af flere forskellige indholdselementer.
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For at kunne læse en multimodal opmærksomhedsflade  – og læse vil jo sige 

at forstå, hvad man ser – skal man derfor kunne mestre og integrere tre slags 

læsning: 

 Layoutlæsning, som består af en overordnet afkodning og forståelse 

af layoutet og dets elementer i forhold til hinanden. Man skal også 

forstå, om layoutets udformning har mindelser om layouttyper, man 

har set før og derfor giver forestilling om, at det, man ser, indgår i en 

kommunikativ genre.

Billedlæsningen, som består af afkodning og forståelse af alle bille-

dernes figurer og deres relation i forhold til hinanden i hvert billede. 

Plus billedets indeksikalske kvaliteter, dets karakter af at være resul-

tat af en fremstillingsproces.

Tekstlæsning, som består i afkodning og forståelse af ordene og 

sammensætningen af dem i sætninger.
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Processen kan vises med denne version af de tidligere diagrammer:

Multimodal læsning kræver derfor, at man ubesværet kan skifte øjenbevæ-

gelsesstrategi: fra frie og undersøgende øjenbevægelser, når man læser bil-

leder og layouts, til disciplinerede og mekaniske øjenbevægelser, når man 

læser tekst. En multimodal opmærksomhedsflade, f.eks. et opslag i en til-

budsavis, er altså væsentlig mere indviklet at finde rundt i end en mono-

modal opmærksomhedsflade, f.eks. en side i en roman. Vanskeligheden be-

står i, at man skal veksle mellem de to slags øjenbevægelser. Fra steder i  

teksten til steder i billederne, fra steder i billederne til steder i teksten.

Læsefærdighed

Multimodalitet

Layoutafkodning  ×  genreforståelse

 

+

Billedafkodning  ×  Situationsforståelse

+

Tekstafkodning  ×  Sprogforståelse

 

+

+
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De saccader og fiksationer, der udføres indenfor en modalitets rammer – in-

denfor et billede, indenfor en tekst – kan kaldes monomodale. Dem, der ud-

føres mellem detaljer fra hver sin modalitet, kan kaldes multimodale eller 

integrerende (Holsanova, 2009).

Den kompleksitet som multimodaliteten medfører, kan skabe afkodnings-

problemer, fordi læseren kan opleve, at han eller hun ikke forstår, hvorfor et 

bestemt billede er sat sammen med en bestemt tekst – eller omvendt, en 

bestemt tekst med et bestemt billede. 

Der er en videnskabelig metode, som 
gør det muligt at følge og registrere en 
persons øjne, mens vedkommende er i
gang med en konkret læseproces. Me-
toden kaldes eyetracking og er relativt 
ny. Et af de første væsentlige forsøg med 
eyetracking blev gennemført af russeren 
Alfred L. Yarbus.
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TO ELEMENTER MERE I LÆSEFORSTÅELSEN
I læseprocessen indgår udover afkodning og forståelse to elementer mere. 

De er begge forudsætninger for, at afkodningen og forståelsen kan finde 

sted. Det ene element har betydning for den følelsesmæssige oplevelse af 

det, der læses, og består i læserens evne til at have empati med det, der for-

midles. Empatien er læserens evne til at kunne sætte sig i emnernes sted. 

Det andet er inferens. Som er en betegnelse for den fortolkningsproces,  

det er at udfylde teksters og billeders uudsagte og underforståede indhold. 

Empati, som er evnen til at sætte sig i andres sted, bygger sandsynligvis på 

hjernens indhold af spejlneuroner (Gallese, 2006). Spejlneuronerne gør det 

muligt at sætte sig i andres sted gennem en slags ‘oversættelsesproces’. I 

processen forestiller man sig – og mærker – hvordan man selv ville opleve 

det, hvis man gjorde det, man ser en anden gøre. F.eks. drikke et glas vand, 

tage sig fortvivlet til hovedet, danse breakdance. 

Man kan også fornemme, hvordan andres kunnen er sammenlignet med 

ens egen. Hvis man f.eks. ser en godt styret håndskrift, kan man med bag-

grund i sin egen opleve, hvordan det vil være at have et større motorisk ta-

lent end det, man har, og dermed kunne skrive flottere. 

Ser man et maleri, kan man på baggrund af sin egen beskedne erfaring  

fornemme malerens evne til at styre penslen. Ser man et strikketøj, kan man 

på baggrund af sin egen strikkeerfaring fornemme mesterstrikkerens fæno-

menale kompetencer. 

Spejlneuronerne medvirker til at få os til at opleve at ‘være’ tekstens op-

havsmand under læsningen, eller at ‘være’ til stede i den situation, som fo-

tografiet viser, eller til at ‘være’ i den situation, hvor en tegning bliver til. 
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Inferenser er de slutninger om sammenhæng, som læseren må forestille sig 

for at få indholdet i sætninger og billeder til at give mening hver for sig og 

som helhed. Ved hjælp af inferenser slutter vi os til noget, som ikke fremgår 

eksplicit af opmærksomhedsfladens tegn. Inferenserne får os til at læse 

‘mellem linierne’, underforstå, lægge til. Inferenserne er i høj grad afhængig 

af vores erfaring med at læse.  

Se dette eksempel: 

  Bjarne kom kørende på sin cykel, 

  han så ud til at have meget travlt.

Inferenserne  består i: 

1.   at læseren slutter sig til, at taleren er til stede 

  og ser Bjarne på cyklen

2.   at Bjarne må have kørt stærkt, siden øjenvidnet vælger at sige, 

  at han så ud til at have meget travlt

Her er et andet eksempel: 

  Morten tog en bid af det tørre brød, 

  hun var overhovedet ikke kræsen.

Her kan læseren ikke få sætningerne til at hænge indholdsmæssigt sammen 

ved hjælp af inferenser. De oplysninger, som sætningerne indeholder, gør 

dem  ikke mulige. Et hankønsvæsen er ikke et hunkønsvæsen. Derfor bliver 

indholdet af læserens inferens i stedet for en forståelse af tekstens indhold, 

en inferens, der indeholder en formodning om, at forfatteren har lavet en 

sproglig fejl. 
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Læseprocessen foregår altså som en vekslen mellem afkodning, som består 

af identifikation af figurer, og figursammensætninger, og forståelse dannes 

ved hjælp af empati og inferens. De forskellige faser og processser er ind-

byrdes forbundne. Indholdet af den ene påvirker indholdet af den anden, 

som påvirker indholdet i den tredje etc.  

LÆSEFORMÅL
Endelig er der to måder at læse på. Idéen om de to måder blev foreslået af 

den amerikanske læseforsker Louise Rosenblatt i 60’erne (Rosenblatt, 1978). 

Hun underviste i engelsk litteratur og var gennem sin erfaring nået frem til, 

at der var to slags læsning: Aestetic reading og efferent reading. 

Hun fandt frem til de to begreber via de observationer, hun gjorde af de 

studerendes læseadfærd. Hun opdagede, at der var stor forskel på, om de 

læste en tekst for at opleve den i hele sin fylde, eller om de læste den med 

det formål at blive eksamineret i den og derfor skulle ‘kunne den’. Hvis man 

oversætter de amerikanske betegnelser til dansk sådan:

• aestetic reading til nydelseslæsning

• efferent reading til nyttelæsning 

får man en god dansk terminologi, der kan bruges i beskrivelsen af forskel-

len på de to læsemåder.

Nyttelæsning resulterer i, at læseren gennem læsningen får en kompetence, 

der kan afprøves i en konkret situation, f.eks. ved en eksamen. Nydelseslæs-

ning kræver, at læseren stiller sig åben overfor tekstens evne til at aktivere 

bevidsthedens associative formåen og danne en fantasi, der eventuelt og 

eventuelt ikke giver læseren en oplevelse. 

Louise Rosenblatts skelnen mellem de to slags læsning er lige så funkti-

onel i dag som for 50 år siden, da den blev publiceret.  Læserens adfærd er 
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nu som dengang bestemt af formålet med læsningen: om den skal medføre 

en kompetenceforøgelse, der kan testes – eller om den skal resultere i en 

læseroplevelse, der bevæger og er en virkning af, at man som læser har ta-

get en anden persons ord i sin mund. Man har været en anden, mens læs-

ningen stod på. 

MAN SKAL LÆSE DENNE GENTAGELSE,  
FORDI DENS INDHOLD ER GENTAGELSEN VÆRD
Når læseren ikke kan integrere indholdet i en sammensætning af billed- og 

tekstmodaliteter, fordi han ikke kan slutte sig til en forbindelse mellem de-

res indhold, vil læseren sandsynligvis nøjes med at forstå indholdet i tek-

sten og eventuelt se på billeder uafhængigt af teksten. 

Hvilket er multimodalitetens store fare. 

I gode tilfælde vil den manglende sammenhæng ikke få indflydelse på 

læserens forståelse af teksten. I dårlige kan den manglende sammenhæng 

risikere at ødelægge læserens forståelse af det indhold, som teksten formid-

ler. 

Men hvorfor opstår den slags formidlingsproblemer? 

Sandsynligvis på grund af forskellen mellem det at producere en op-

mærksomhedsflade og det at læse den. 

Formålet med at producere opmærksomhedsflader er at formidle et bud-

skab. Afsenderen mener, at de udtrykselementer, der er valgt både med hen-

syn til type og indhold, formidler budskabet læseligt. Som oftest er afsende-

ren ikke en person, men en gruppe af fagpersoner: redaktører, journalister, 

tekstforfattere, illustratorer, fotografer, designere, forlæggere. De har hver 

især deres professionelle rolle at spille i fremstillingen. Gruppen deler op-

fattelse af intentionen med produktet. Gruppens medlemmer er i processen 
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– detalje for detalje – blevet enige om, at udvalget af visuelle udtryksformer 

inkl. indhold er godt og formidler de rette budskabsaspekter. Hver eneste 

ting er derfor godkendt i en form, der kan indpasses i et layout, der efter 

producentgruppens mening vil give modtageren de bedste betingelser for 

at læse produktet.

Men!

Modtageren ved ikke, hvad intentionen er. Modtageren har i læsesituati-

onen ikke nogen at tale om sin læsning med og dermed ikke nogen at dele 

sin forståelse med. Læsning er en skrækkelig ensom affære, for man kan kun 

læse alene. Dvs. at læseprocessens resultat er effekten af læserens indivi-

duelle evne til at forstå meningen med alle de visuelle elementer, som 

layoutet præsenterer ham eller hende for. 

Opmærksomhedsfladen skal altså tale for sig selv: Det skal være muligt 

for læseren at forstå meningen med alle elementerne sådan, at der opstår 

en enhedsforståelse som resultat af læsningen. 

Hvis læseren derfor ikke kan forstå elementernes indhold i forhold til 

hinanden, ikke kan forstå, hvorfor et bestemt billede er sat sammen med 

den bestemte tekst, ikke kan læse kompositionen? Så er det hele skønne, 

spildte kræfter, fordi budskabet ikke er blevet forstået med den sikkerhed, 

der gør at læseren har fået en ny opfattelse af sine handlingsmuligheder. 

Hvilket jo er det egentlige formål med at fremsætte et budskab: Man vil ska-

be betingelser for at ændre modtagerens objekt-hypotese og dermed med-

virke til at ændre vedkommendes adfærd.

For at sikre sig, at læseren forstår budskabet rigtigt, må man altså formu-

lere det så læsesikkert som muligt. Ergo må afsenderen, dvs. producenten, 

forstå multimodaliteten som et ‘sprog’ der skal læres, og som forener for-

skellige modaliteter på en måde, som modtageren, dvs. læseren, kan afkode 

og forstå.
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Derfor giver det mening at være opmærksom både på det multimodale 

produkts læsbarhed, hvilket vil sige dets visuelle tilgængelighed, og dets 

læselighed, dets indholdsmæssige sammenhængskraft.
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12.  dynamiske billeder – video f.eks. –  
læses ikke som statiske

Hidtil i denne tekst har problematikken omkring billeders relation til tekster 

været rettet mod statiske udtryk, for det meste i form af printede opmærk-

somhedsflader. Men selvfølgelig har argumentationen også dækket digitale 

opmærksomhedsflader – i det omfang fladernes udtrykselementer var stati-

ske.

Digitale medier gør det muligt at udvide udtrykspaletten, fordi man kan 

benytte de visuelle modaliteter i både statisk og dynamisk form. Derudover 

giver de mulighed for at bruge auditive modaliteter. De digitale medier gør 

det muligt at fremstille visuelle kommunikationsprodukter, der kombinerer 

foto og video, figurative og nonfigurative billeder i både statisk og animeret 

form. De integrerer også auditive elementer i form af arrangeret og uarran-

geret tale, syntetisk eller naturalistisk omverdenslyd, musik. 

Forskellen på statiske og dynamiske udtryk er, at de statiske udtryk ikke for-

andrer sig, det gør de dynamiske. Et foto er et statisk udtryk, en videoopta-

gelse er dynamisk. Et logo på et stykke papir er et statisk udtryk. Det samme 

logo i animeret form på en hjemmeside er et dynamisk udtryk. En overskrift 

på en forside af en bog er et statisk udtryk. Den samme overskrift, der løber 

som et bånd hen over en skærm, er et dynamisk udtryk. En tekst på et stykke 

papir er et statisk udtryk. Læst op er den samme tekst et dynamisk udtryk.

Bogens essens har indtil nu været en argumentation om at sætte to basale 

statiske modaliteter sammen: tekster og billeder. Anbefalingen har været at 

gøre kombinationen læsbar ved at lade tekstens udsagn være en påstand 

om billedets indhold: en relation, der kan betegnes som argumenterende. 

Men med de digitaliserede medier kan man skabe opmærksomhedsfla-
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der, som er væsentlig mere komplekse, fordi de indeholder flere modaliteter. 

Hvis man så yderligere indregner muligheden for, at billederne og de sta-

tiske og dynamiske tekster kan være udformet, så det virker som om, nogle 

tilsyneladende er fremstillet manuelt, mens andre virker som om de er frem-

stillet maskinelt,  så vil den digitale udtrykspalet råde over en næsten uen-

delig mængde af udtryksmuligheder, modalitetskombinationer.

 Derudover giver de digitale medier sin bruger adgang til at være interak-

tiv i relation til ‘fortællingens afvikling’ på en måde, som ikke var mulig før 

digitaliseringen. 

Den kompleksitet sætter læsningen under pres, bl.a. fordi kravet til læse-

ren om at mestre de forskellige former for øjenbevægelser er højere.

Under læsning af statiske udtryk består øjenbevægelserne udelukkende 

af en vekselvirkning mellem saccader og fiksationer, hvor man aktivt søger 

de steder og detaljer, man vil fokusere på. Under læsning af dynamiske ud-

tryk – der jo i modsætning til de statiske udtryk ændrer sig, mens man læser 

dem – vil man i højere grad følge det, man vil fokusere på gennem smooth 

pursuit øjenbevægelser, altså de øjenbevægelser, der består i, at man fikse-

rer et emne som bevæger sig, mens man ser på det. Derfor kan man sige, at 

aflæsningen af statiske udtryk er mere aktiv, mens aflæsningen af dynami-

ske udtryk er mere passiv.  Under læsningen af det statiske udtryk skal man 

selv danne en rytme i tilegnelsen. Under læsningen af de dynamiske skal 

man følge den rytme, som udtrykkene folder sig ud med.

En videooptagelse er pr. teknologi et multimodalt udtryk, fordi den indehol-

der en dynamisk version af et fotografisk billede og en analog gengivelse af 

samtidigt registrerede lyde. 

Hvis billedet f.eks. viser et ansigt af en mand, der ser ud til at tale, og man 

hører noget, nogen siger, vil synkroniteten – samtidigheden af indholdet i 
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lyden og indholdet i billedet – give en umiddelbar oplevelse af, at det, der 

siges, bliver sagt af den, der ses. Koblingen fungerer i det omfang, at ansigts-

forandringerne er koncentreret om mundbevægelserne og ser ud til at være 

samtidige med forandringerne i de lyde, som indholdet af det talte sprog, 

der høres. 

Ergo laver man en inferens, en indholdsslutning. Indholdsslutningen be-

står i, at man tænker manden på videoen som kilde til de ord, man hører. 

Den slutning er parallel til den, man danner sig, når man forstår et statisk 

billede af en mands ansigt sat sammen med en statisk tekst, hvis indhold 

kan opfattes som noget, nogen siger, og man forstår, at denne nogen, må 

være manden, man ser. Hvorfor ellers den tekst til det billede?

På baggrund af denne beskrivelse kan man få en fornemmelse af den 

læserindsats, som et statisk udtryk kræver i forhold til den læserindsats, 

som et dynamisk udtryk kræver. 

Det statiske udtryk er umiddelbart sværere at læse. Vanskeligheden op-

står fordi statiske udtryk er mere abstrakte. Når man læser og forstår statiske 

udtryk – f.eks. et statisk billede præsenteret sammen med en statisk tekst – 

bliver man via teksten – der jo skal omsættes til tale – og billedet – der skal 

omsættes til situation – sat over for udfordringen at skulle forestille sig no-

get ske. 

Når man læser og forstår meningen med et dynamisk udtryk – en video-

optagelse – er man i den situation, at man ser noget ske. Man kan derfor 

formode, at det dynamiske udtryk giver større empatisk aktivitet under for-

ståelsen af det, der ses og høres, og dermed en større emotionel reaktion 

hos læseren end den, man oplever under læsningen af den statiske version. 

Til gengæld kan man måske så hævde, at den statiske version aktiverer 

forestillingsevnen mere end den dynamiske. Det er altså den store fordel 

ved det dynamiske udtryk, at kilden til det, der siges, kan være i billedet: 
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Den, man ser udfolde et sæt ansigtsbevægelser, der kan aflæses som talebe-

vægelser, kan forstås som den, der taler. 

I det statiske udtryk skal læseren i højere grad overbevise sig selv om, at 

den, man ser, er den, der taler. 

I en video bliver det sproglige indhold ofte formidlet af en speaker. Dvs. en 

person, som er uden for billedet. Formidleren skal fortælle seeren, hvad det 

er, han ser, på en måde, som begrunder, hvorfor det vises. Altså en relation, 

der er den samme, som opstår i kombinationen af statiske billeder og statisk 

tekst. 

Man kan bruge en filmterminologi til at beskrive problematikken om tale/

versus scene: 

Talen kan være on-screen. On-screen betyder, at kilden til det, der siges, 

er et element i billedet og dermed en integreret del af det, der sker i billedet. 

Talen kan være off-screen, så er kilden til det, der siges ikke et element 

i billedet, men vidne til det man ser. Vidnet er enten tilstede i situationen 

og ser det der vises, eller vidnet ser billedet og kommenterer det, billedet 

indeholder.

I de tilfælde, hvor talen er off-screen, gælder nøjagtig den samme indholds-

regel som gjaldt i kombinationen af statiske udtryk; det, man ser på billedet, 

skal fungere som belæg for den påstand, som speakeren fremsætter. Ellers 

er der ingen kohæsion.

Speakeren har derfor de samme otte muligheder for at fremsætte på-

stande, der giver velfungerende koblingsmuligheder: 

• 4 objektive eller subjektive påstande om billedernes ikoniske indhold 

som fænomen eller eksempel.
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• 4 objektive eller subjektive påstande om billedernes indeksikalske ind-

hold som fænomen eller eksempel.

En vigtig ting, som kun skal berøres lidt i denne sammenhæng, er, at de digi-

tale medier har muligheder for interaktivitet på en måde, der kræver at hele 

måden at tænke modtagersituationen på er ændret radikalt. 

Som læser har man ikke nogen indflydelse på, hvordan film eller radio- 

og tv-udsendelser afvikles eller præsenteres. Man er et passivt vidne til 

dem og må følge deres tempo, så godt man kan. 

Som læser har man en minimal grad af interaktivitet i forhold til bøger og 

printprodukter af samme art. Interaktiviteten består i læserens bladring fra 

side til side, når en side er læst, og den næste skal påbegyndes. Der er også 

en mulighed for interaktivitet i læserens skimmingsbladren, der består i at 

bøje bogen eller bladet for derved at opnå et så stort i siderne, at de retter 

sig ud af sig selv. Det kan man så få dem til, én af gangen i et pænt højt tem-

po. Virkningen er sjov, enkel og semifilmisk.   

Computerens mulighed for interaktivitet er derimod stor. Derfor er det van-

skeligt at forudsige, hvordan læseren vil reagere på den. En ting må man dog 

have in mente: Når computerbrugeren klikker sig fra den side, som skærmen 

viser, hen på en anden skærmside, har vedkommende gjort det som en mo-

tiveret handling. Motivet til handlingen er skabt på baggrund af den forstå-

else af websitets indhold, som vedkommende hidtil har dannet sig. Forståel-

sen er betinget af det formål, som brugeren har med læsningen af det digi-

tale produkt. 

Et klik med musen for at ændre skærmens indhold svarer sådan set til  at 

bladre fra en side til den næste under læsningen af en bog. Den næste side 

forventes at føre til et indhold, der er sammenhængende med det, man alle-
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rede har været igennem. Det er på samme måde, når man klikker: Man har en 

begrundet formodning om indholdet af det synsindtryk, klikket vil medføre. 

Hvis resultatet derfor er noget andet end det, ens fortolkning satte rammer-

ne for, er man i den samme situation, som hvis siderne i en bog ved et uheld 

er blevet sat ind i den forkerte rækkefølge. Man mister tråden, og kommuni-

kationen kan være tabt på gulvet.

De dynamiske medier giver derfor mulighed for:

• Større multimodalitet = flere udtryksformer i samme formidling

• Mere interaktivitet = mere læserstyret indholdstilegnelse

• Læsning ved hjælp af flere øjenbevægelsesformer 

Hvilket alt i alt giver flere aktivitetsmuligheder for brugeren. Men også flere 

muligheder for at misforstå det indhold, som skærmens elementer formidler. 
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13.  billeder uden tekst,  
tekst uden billeder

I gamle dage kunne man sagtens støde på en bog, der ikke indeholdt andet 

end bogstaver. Ingen illustrationer, hverken i selve teksten, på titelbladet 

eller på omslaget. Ikke en eneste, bare lillebitte vignet til at slække lidt på 

skriftens strenge abstrakthed. Ikke det mindste, der gav mindelser om noget, 

man kunne se på, om det så bare var i form af et minimalt skema.

Det er godt nok længe siden. Og man skal lede længe for at finde nypro-

ducerede eksempler. 

På samme måde er det sjældent at finde eksempler på visuelle produkter, 

der kun indeholder billeder og ingen ord. De findes stort set ikke i det of-

fentlige rum. Findes de, er det i private rum. Familiens fotoalbum kan være 

uden tekst, barnebarnets tegninger på køleskabet kan være uden tekst. 

Der er dog én institution, hvor kombinationen af tekst og billeder er så 

ordmæssigt minimal, at den nærmer sig det monomodale. Men ved nærme-

re eftersyn gør den det jo alligevel ikke: Jeg tænker på det traditionelle 

KUNSTMUSEUM, hvor væggene er fyldt med billeder. 

Som regel har billederne en titel på et eller få ord, ligesom en bog. Ofte 

nævnes kunstnerens navn ligesom forfatterens. Året, hvor billedet er frem-

stillet bliver nævnt, ligesom billedet ofte er signeret. Der er altså ved nær-

mere eftersyn – også her – tale om, at det, tilskueren oplever, er elementære 

påstande, som et billede er databelæg for.

Alligevel kan det være en tanke værd at overveje, hvad man oplever ved at 

se og læse et billede, som ikke ledsages af en tekst, selvom det er sjældent 

at opleve. Eller hvordan man oplever at læse en tekst, som ikke er blandet 

sammen med et eller flere billeder. 
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Det er almindeligt at hævde, at man danner sine egne billeder, når man 

læser en tekst, og at billeder, som er integreret i den, f.eks. som illustrationer, 

derfor vil ødelægge oplevelsen.

Konkurrencen mellem et eksplicit billede og den forestilling, som man 

selv genererer, når man skal forankre tekstens indhold i en forestilling om 

noget, der foregår i fantasien, kan godt stjæle opmærksomheden. 

Man føler sig derfor mindre distraheret og koncentrerer sig bedre, når 

man holder sig til den forestilling om stedet, handlingen og situationen, som 

man selv lægger fantasi til. Ovenikøbet har teksten under læsningen selv 

været baggrund for den indre stemme, som under læsningen har ‘sagt’ tek-

stens ord. 

Kvaliteten ved den billedløse tekst kan også have sin fordel, hvor det, der 

skal formidles, er så abstrakt, at et konkretiserende billede af hvilken art, det 

end måtte være, ville binde indholdet for meget til en konkret situation og 

hvor formålet er, at budskabet skal gælde generelt. En del juridisk litteratur, 

lovtekster f.eks. 

 

Fordelen ved den billedløse tekst er ikke så udtalt, hvor det drejer sig om 

tekster med et indhold, der er bundet til en bestemt virkelighed og bestem-

te situationer, sådan som f.eks. lærebøger i medicin kan være. 

 I de tilfælde bruger man eksempler, som har et konkret visuelt indhold, 

der står for noget man kan se. Hvilket også fremgår af ældre tiders detaljere-

de anatomiske illustrationer, hvor en del af diagnoseprocessen foregik gen-

nem en sammenligning mellem detaljer i patientens udseende, f.eks. i form 

af en lokal læsion og et tilsvarende billede i et atlas over specifikke sygdom-

mes visuelle fremtræden.  
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Læsningen af et billede uden tekst har den samme kvalitet: Det er indholdet 

i læserens bevidsthed, der danner baggrund for læsningen, og det er læse-

ren, der selv skal byde ind med en fortolkning og oplevelse af det, man ser. 

Og især når det drejer sig om malerier, vil billedets indeksikalske kvalitet 

have stor betydning for den subjektive oplevelse. Selvfølgelig vil billedets 

indhold være vigtigt, men den tilblivelsesproces, som billedet tilsyneladen-

de har været igennem – så vidt man kan se af f.eks. penselarbejdets og andre 

redskabers spor – vil have stor betydning for den følelsesmæssige oplevelse 

af billedet. Hvilket  jo kan give læseren den paradoksale fornemmelse af at 

blive bevæget af et lærred, som en eller anden ukendt person har bearbej-

det med pensler og farver på en måde, som man føler sig på bølgelængde 

med.  

 Under læsningen af den billedløse tekst skal læseren via sin fortolkning 

skabe en forestilling om det potentielle databelæg, der i forening med tek-

stens indhold kan danne en potentiel tekstargumention. Hans eller hendes 

oplevelse af læsningen består i at have lagt sin egen indre stemme til alle 

ordene, som var det læserens egne. Derved oplever læseren det, som om 

han eller hun er den, der har erfaret og fortalt det, teksten indeholder.

I forhold til det tekstløse billede skal læseren via sin fortolkning og fan-

tasi skabe den potentielle påstand, som billedet kunne være databelæg for, 

og derved opleve, at billedet var element i en potentiel billedargumentati-

on. Hans eller hendes oplevelse består i at have lagt fantasi til forestillingen 

om at se den situation, der indeholder billedets motiv, og at være den, der 

har fremstillet billedet. 

  

Hovedpointen i min argumentation er, at indholdet i tekster og billeder med 

fordel kan integreres på logisk vis som dele af et argument. Jeg vil hævde, at 

den konstellation også gælder, når vi læser tekster uden billeder eller bille-
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der uden tekst. I begge tilfælde bliver den fantasi vi har om det ‘manglende 

element’ væsentlig for vores forståelse af teksten eller billedet. Det er sand-

synligvis den fantasiproduktion eller inferens, der gør teksterne og billeder-

ne forståelige som helhed, helheden af eksisterende tekster og tænkte bil-

leder eller eksisterende billeder og tænkte tekster. 
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14. epilog

Hvad enten teksten er med eller uden billeder, hvad enten billederne er 

med eller uden tekst, er konstellationen en visuel grundform, som har et 

dynamisk indholdspotentiale. Dens potentiale kan bedst anskueliggøres 

ved hjælp af denne engelske definition af, hvad en sang er. Så får man også 

den poetiske dimension med. 

Jeg har fundet definitionen i indledningen til bogen “Lyrics on Several Occa-

sions by Ira Gershwin” (Gershwin, 1974). Jeg har brugt den tidligere i en lidt 

anden form i min bog “At tale til øjet”. 

Jeg bruger den her, fordi jeg synes, at den er for indholdsrig til ikke at blive 

fornyet. Derfor vil jeg godt sætte den i spil igen 

 

Den oprindelige definition lyder sådan: 

SONG is a joint art of words and music; two parts under emotional  

pressure coalescing into a third. The relation and the balance of the 

two arts is a problem that has to be resolved anew in every song that  

is composed. 

Hvis man erstatter song med picture argument, music med pictures, emotio-

nal med logical og bevarer words, har man en version, der passer til argu-

mentationen i denne bog: 

A picture argument is a joint art of words and pictures; two parts under 

logical pressure coalescing into a third. The relation and balance of the 

two arts is a problem that has to be resolved anew in every picture 

argument that is composed. 
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Definitionen vil også matche Stephen Toulmins udsagn om at ”An argument 

is an organism”. 

     

Turisten her på siden er midt i processen. Hans bevidsthed arbejder med 

emnet, om påstandene på skiltet til venstre for billedet er meningsfulde i 

forhold til billedet. Hans krop fortæller, om han finder det interessant. Læse-

oplevelsen er optimal.
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15. to øvelser

A:
1)  Find en tekst på en halv til en hel side uden overskrift  

og uden billede.

2)  Giv teksten en overskrift, et billede og en manchet. Der skal være 

indholdsmæssig sammenhæng mellem de tre elementer. 

3)  Omsæt kombinationen af tekst, overskrift og billede  

til fem forskellige layouts. 

B:

1)  Find et billede uden sammenhæng med en overskrift  

eller en brødtekst.

2)  Find på en god overskrift og et godt brødtekstindhold 

til billedet.

3)  Omsæt kombinationen af billede, overskrift og brødtekst 

til fem forskellige layouts. 
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