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Kort faglig baggrund: 
Kandidat i Nordisk og Anvendt Visuel Kommunikation i 2000. Ph.d. i multimodal socialsemiotik og 
levende billeder i 2009. Lektor i visuel kommunikation siden 2012. Jeg arbejder inden for 
multimodal socialsemiotik og interesserer mig allermest for de mere teoretiske aspekter af dette 
felt. Jeg er tilknyttet Centre for Multimodal Communication. Underviser fortrinsvis studerende fra 
IVK, Dansk og Medievidenskab. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?
Eksamen… men forskningsmæssigt sådan cirka 1000 ting. Jeg har en tendens til at kaste mig over
alle mulige projekter, som kan begejstre mig. Helt konkret skriver jeg på flere artikler på en gang
lige nu, og jeg glæder mig til at få skovlen under de fleste af dem i foråret, hvor jeg er lykkelig for
at have forskningssemester. En artikel er om modellering af multimodal stratificering, en er i
samarbejde med Theo van Leeuwen om lyssætningen som semiotisk system, en anden med Theo
er om vektorers funktioner i billeder, en er med Søren Vigild om hvordan Kress & van Leeuwen
møder Peirce, en er med Christian Mosbæk om multimodal semogenese, og så er der sikkert
mindst en, jeg lige nu har fortrængt – nå ja, en hemmelig artikel til en hemmelig bog til ære for en
kendt international multimodalitetsforsker.

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Øhm, nok mest noget med, om jeg mon når det efter eksamensopgaverne, og om hvordan
artiklerne mon kan leve op til forventningerne.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Succes kan selvfølgelig være posh publikationer, men for mig er det lige så meget når en
forskningsmæssig hårdknude løsnes, når samarbejder svinger, når jeg føler begejstring, når mine
studerende føler begejstring, og så selvfølgelig når jeg har præsteret noget, jeg selv er stolt af. Jeg
er først og fremmest stolt, når andre knytter an til mit arbejde.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Virkeligheden kan stå i vejen for mit arbejde. Jeg interesserer mig inderligt for måder at se på
virkeligheden, men mindre for virkeligheden i sig selv (det har jeg dog ambitioner om at ændre
på). Ellers er det nok først og fremmest de stædige fantasi-peers, som sidder på mine skuldre og
kommenterer alt, hvad jeg skriver, mens jeg arbejder. Dem kunne jeg godt undvære. Det ville
være skønt, hvis man kunne slå dem fra, mens man skrev, og til når man skulle genlæse – men
gennemskrivning og korrektur interesserer åbenbart ikke fantasi-peers.



5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Mine kortsigtede mål må være at få afsluttet et par af mine projekter samt være med til at centret 
(CMC) får succes – ikke mindst ved at tiltrække nye spændende kollegaer. Jeg vil vældig gerne 
udgive en række bøger på dansk om multimodalitet, socialsemiotisk billedanalyse og multimodal 
analyse af digitale tekster. Jeg har ideer til flere projekter om visuel kommunikation, som jeg 
meget gerne vil starte en dag – fx om filmeditering og om live-tv-produktion. Jeg mangler bare lidt 
flere timer i døgnet. 

For mere information om Morten, se hjemmesiden: www.mortenboeriis.com  
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