
En fagperson får ordet:  
Interview med Christian Mosbæk 
Johannessen  

Kort faglig baggrund: 
Ph.d. i 2011 og adjunkt siden august 2013 ved ISK. Jeg er medlem af 2 centre ved ISK; nemlig CMC 
(Center for Multimodal Communication) samt CHI (Center for Human Interactivity). Min primære 
forskningsinteresse er grafisk design, og min aktuelle forskningspraksis ligger mellem de to centres 
respektive profiler fordi jeg arbejder med det samme genstandsfelt ved CMC og 
teoretisk/metodisk CHI som er en naturalistisk måde at anskue interaktivitet på. Det jeg arbejder 
allermest med, er den grafiske kommunikation. I den forbindelse er jeg ved at redigere en bog 
med Theo van Leeuwen The materiality of writing. Bogen kommer til at kombinere 
naturalistiske/materialistiske perspektiver med semiotiske perspektiver på grafik. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?
Lige nu og her sidder jeg og arbejder med to ting; nemlig en workshop i London til sommer i 
forbindelse med konferencen CILC3 og workshoppen The Genesis of Graphic Skill. Workshoppen 
prøver at belyse hvordan grafisk kompetence er vokset frem i mennesker på flere tidsskalaer; 
både lange fylogenetiske skalaer som griber 100.000 år tilbage og individuelle ontogenetiske 
skalaer. Workshoppen afholdes ved Knowledge Lab ved University College London. Blandt 
hovedtalerne er Lambros Malafouris som er kognitiv arkæolog. Den anden ting jeg sidder med, er 
en artikel med Morten Boeriis til tidsskriftet Visual Communication. Hovedtesen er at 
konventionsdannelsesdynamikker sker hurtigere i det elektrodigitale substrat efter the Digital 
Turn. Den forklaring som vi sigter på, er at kobling loops/feed back loops på alle skalaer sker 
hurtigere når vi kommunikerer i et elektrodigitalt substrat. Forklaringen kommer til at kombinere 
naturalistiske/materialistiske perspektiver med semiotiske perspektiver på grafik.

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Jeg gør mig mange overvejelser. Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte? Mange ser grafik som et 
overflade-fænomen. Men det paradoksale er at homo sapiens har lavet grafik i mere end 100.000 
år, hvorimod vi kun har haft bogstaver i 6.000 år. Vi lægger spor efter os overalt i verden. Vi har 
grafik overalt på os og omkring os, fx tatoveringer, møbler, veje, planetær økologi for blot at 
nævne nogle eksempler. Men ingen snakker om den grafik der eksisterer overalt i verden. Ingen 
snakker om alle de ting mennesker gør som fx at skære ar i kroppen, bygge veje, konstruere 
bygninger, osv.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Det er dybest set en succes når nogle af de mennesker jeg er i dialog med, tager ting jeg arbejder 
med, overvejelser jeg gør, ind til sig. Hvis jeg flytter noget i folks måde at se ting på, er det en 
succes. Det er fedt når man kan flytte forskere som er sværere at flytte med end studerende! 



4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Det kan jeg selv. Når spørgsmålene bliver for svære, så er jeg nødt til at stille nogle knapt så 
dybe spørgsmål.

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Mit overordnede kortsigtede mål er at kvalificere mig til et lektorat. Mit langsigtede mål er at 
arbejde mig frem mod en øko-social forståelse i stedet for en materiel forståelse af multimodale 
kommunikationsfænomener. 

Følg Christian Mosbæk på Academia: 
http://southerndenmark.academia.edu/ChristianMosb%C3%A6kJohannessen 

For mere information om centrene CMC og CHI samt Christian Mosbæk, se hjemmesiderne på ISK: 
http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_cmc og 
http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_chi samt 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/christian-mosbaek-johannessen(ee0397e6-e65d-
4817-8aee-514c924a4d3e).html.  
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