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Innledning

Kommuniserer du?
 
Alle deltagere i yrkeslivet; enten det gjelder organisasjoner, offentlig eller næ-
ringslivet befinner seg i et samspill der de har kontinuerlig behov for å utøve 
ulike former for kommunikasjon. Og det er ingen forskjell på kommersielle, 
ideelle eller offentlige virksomheter når det gjelder de kravene som bør stilles 
til kvaliteten på kommunikasjon. God kommunikasjon er ganske enkelt god 
ressursutnyttelse og god forvaltning.  
 
I dagens informasjonssamfunn dominerer den visuelle kommunikasjonen. 
Mengden av denne øker, og den overvelder oss ofte med sitt uhåndterlige 
volum. Å skape og forvalte informasjon handler også om å kontrollere dette 
volumet. 

Informasjonsforvaltning foregår hver dag 
på alle plan og i alle sektorer i alle næringer, 
institusjoner og offentlige kontorer.  

Når en økonom eller ingeniør skal fortelle 
de ansatte på en fabrikk hvordan en plan-
lagt omlegging av produksjonen kan være 
lønnsom, må han eller hun ta i bruk visuell 
kommunikasjon. 

Skal informasjonen nå skikkelig frem, må 
disse administratorerne ta stilling til hvilke 
informasjonsressurser de skal gjøre bruk av, 
og hvilken kvalitet på denne som er påkrevet 
i den aktuelle situasjonen. Det samme gjelder 
også for alle andre yreksutøvere, når de skal 
presentere ideer, forslag, innlegg, utrednin-
ger eller innspill verbalt og/eller visuelt. Og 

det er alltid noen andre enn oss selv som må forholde seg til våre presentasjo-
ner, websider eller dokumenter - og som skal oppfatte dem og lære av dem.

Dersom økonomen kun legger frem tall - det vi kan kalle en «logisk, matema-
tisk presentasjonsform» - vil kanskje så få som 30 % av dem hun skal infor-
mere forstå det som blir lagt frem. Hvis hun i stedet velger å benytte egnet 
informasjonsgrafikk, kunne kanskje bortimot alle i målgruppen få med seg 
resonnementene. Forskjellen i det antallet av medarbeidere som griper infor-
masjonen vil kunne avgjøre hvor effektivt bedriften vil evne å gjennomføre 
omleggingsplanen. 

For den som skal fremme informasjonen er det viktig å vite, at jo større mål-
gruppen er, desto viktigere er det å velge en informasjonsform som fungerer 
for flest mulig. La oss ta et eksempel til: 
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Innledning

Du sender ut en informasjon til 1.500 mottakere, men tar ikke faglig hensyn til 
hvordan teksten bør utformes (grafisk); hvilken skrifttype som er mest funk-
sjonell, hva er mest effektiv grafikk, hva som er den ideelle spaltebredden osv. 
Dersom viktige verbal-visuell egenskaper uteblir vil antakelig kun 400 - 500 
av mottakerne lese hele informasjonen. 

Du kan stille deg spørsmålet: 

Hva var målet med å sende dette til 1.500? For selv enkle forbedringer i utfor-
mingen, slike som flere mener «dette har ikke vi behov for» ville kunne ført til 
bedre resultater, dersom de ble utført i tråd med kunnskap om informasjons-

The single biggest problem in commu-

nication is the illusion that it has taken 

place.
     

George Bernard Shaw

design og visuell kommunikasjon. Vi må altså spørre oss selv hvorfor vi ikke 
tar konsekvensen av dette. Svaret er trolig at de fleste er ukjent med fagom-
rådet og det forskningsarbeidet som er utført på dette området i løpet av de 
siste tiårene. I stedet "fyrer vi for kråka". 

Det sies at vi lever i en informasjonsalderen. Stadig mer av arbeidsinnsatsen 
går med til produksjon av tjenester og informasjonsaktiviteter. I løpet av bare 
de siste ti til femten årene har omsetningen i næringer som arbeider kun med 
informasjon, økt til det mangedobbelte. Blant stilling ledig-annonsene har 
lenge byråer, konsulentselskaper og Internett-tilbydere vært dominerende.

Vårt konsum av rene informasjonsprodukter- og tjenester har økt betydelig 
på 2000-tallet. PC'en som arbeidsplass, dokumentasjoner, TV, web og sosiale 
medier, databaser og multimedia er stikkord i denne sammenhengen. Vi har 
alle større eller mindre kontaktflater mot disse tjenestene og mediene. Men i 
denne utviklingen, mot en hverdag som for stadig flere mennesker innebærer 
at nesten alt som utføres er en eller annen form for behandling av informa-
sjon, har vi glemt noe vesentlig. De fleste yrkesutøvere har enda ikke utdannet
seg til profesjonelle informasjonsutøvere.

Informasjonsutøverens rolle er å forvalte og fordele informasjon på en slik 
måte at den blir rasjonelt distribuert og utnyttet. For å mestre denne rollen 
trengs det formell kunnskap om visuell kommunikasjon, informasjonsdesign, 
visuell retorikk og medier. Den formelle kunnskapen omfatter en samling av 
fag som tidligere bare ble utøvet av noen få spesialiserte yrkesgrupper. Slik er 
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Teorier, fakta og regler

det ikke lenger. Visuell kommunikasjon er blitt et allment fag og bør utøves av 
alle som skal arbeide med informasjon, i alle typer bedrifter og på alle plan.

Visuell kommunikasjon og informasjonsdesign er altså et fagområder som 
kan hjelpe oss til å styrke våre evner til å formidle budskap og innhold. Og 
budskapene kan være alt fra web-sider og trykte rapporter, rundskriv til 
LCD-presentasjoner, annonser, kataloger og bedriftsaviser. Og med dagens 
skrivebords-teknologi vil stadig flere utforme budskapet selv.

En stadig større del av hverdagen for mange arbeidstakere skjer ved at de 
bruker tiden sin til nettopp å skape innhold og form på budskap for alle 
formål. Spredningen tar nye veier: Internett og utskrifter får likeverdige roller. 
Den moderne informatoren må derfor beherske formelle kunnskaper både 
med hensyn til de tekniske metodene, innholdet og formen såvel som mål-
gruppene og mediene. Først da vil man kunne få effektive og trygge roller 
som yrkesutøver i informasjonssamfunnet.

Oslo, 29. januar 2016 
 
Per O. Asplund
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Bedre presentasjoner

Det å utforme effektive presentasjoner; lysbilder og notatark er et spørsmål 
om å mestre verbal og visuell kommunikasjon, retorikk, didaktikk og kunn-
skapsoverføring. Dette er fagkunnskap som bør utøves bevisst og målbe-
visst. 

I denne seksjonen foreslår vi kjente metoder for ideutvikling, utforming og 
praktisk gjennomføring av presentasjonsprosjekter.              
 

Seksjon

Skap bedre presentasjoner
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Slik skaper du bedre presentasjoner
Det å skape effektive presentasjoner er en krevende oppgave. Og denne 
oppgaven bør ikke utøves i ensomhetens vakuum. Dersom du ønsker å bygge 
opp en spennende og læringsdrivende presentasjon, bør du organisere de 
menneskelige ressursene rundt deg slik at flere kan samarbeide om innholdet. 
Dette kan skje i små uformelle grupper. Hvis alle blir sittende alene med slike 
oppgaver, vil de samlede uttrykkene til organisasjonen over tid bli preget 
av nettopp den ensomme og “lukkede” tilværelsen de er skapt i. Og det kan 
dreie seg om amatørskap, forvirrende oppstillinger, mangel på oppmerksom-
hetsvekkende innhold og svak didaktikk.

Det er tre viktige grunner til at samarbeidet i grupper er viktig: 

For det første. Den ”ensomme” utøveren vil over tid oppleve svekket evne til 
fornyelse. Innoldet vil derfor kunne utvikle seg i en mer pliktoppfyllende og 
kjedelig retning. Dette gjelder særlig der utøverne egentlig ikke er designere 
eller forfattere, men ledere, fagfolk, saksansvarlige o.l.

For det andre. Presentasjoner er kommunikasjonsdesign. Og god visuell kom-
munikasjon utvikles best i små kreative, dynamisk miljøer. For eksempel vil 

bevisst bruk av idédugnad kunne bidra til å utvikle mar-
kante forbedringer, både når det gjelder valgt av budskap, 
innfallsvinkler til stoffet og didaktiske egenskaper (hvordan 
innholdet skal fremføres).

For det tredje. Gruppearbeidet utvikler sosiale, faglige og 
administrative forpliktelser. Her vil lysten til å bidra med 
noe bra (eller nytt) til fellesskapet, forpliktende oppfølging 
av tider og bevisst bruk av arbeidsdeling osv. kunne bidra til 
kvalitetforbedring over tid. Vi kan si at 1 + 1 blir 3, eller til og 
med 4, når slike grupper arbeider riktig og målrettet.

Og som et fjerde punkt, vil også gruppearbeidet kunne føre til 
bedre faglige vurderinger og kvalitetssikring. Det kan også 
bli mer lystbetont og  berikende å arbeide med ideene og 

impulsene fra/til en grupp. Dette vil i sin tur bidra til å videreføre en bedre 
intern kvalitetsstandard for denne type meteriell over tid.

Slik bør gruppen arbeide
Sett sammen en gruppe på maks fire personer. Definer arbeidoppgavene 
tydelig og sett klare mål. For eksempel: Hva vil du at målgruppen skal foreta 
seg  når prosjektet er gjennomført. (Det er best om alle som arbeider i slike 
grupper har en stillingsinstruks som peker tydelig på ansvaret for å utføre 
kommunikasjonsoppgaver.)

De fleste presentasjoner mangler de 
stimuli som skal til for å engasjere 
publikum. Og et engasjert publikum 
lærer mer!

Skap bedre presentasjoner
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Gruppa bør legge opp arbeidet som små “byråer” og fordele bestemte spesi-
alistroller. Det innebærer at hvert medlem får tildelt et område som hun skal 
fokusere og spesialisere seg på. Dette kan være alt fra språk, grafikk og bilder, 
fag, didaktikk, psykologi, retorikk med mer. Utnytt idégruppa så ofte som 
mulig. Slike dugnader bør ikke ta mer enn 60 – 70 minutter pr. samling. Der-
som det for eksempel gjelder et ”kjapt” foredrag, kan den som skal presentere 
først sette opp et forslag.

La så gruppa bli med på å kvalitetssikre; komme med innspill, alternative
vinklinger og forslag til verbale-visuelle virkemidler. Bygg arbeidsflyten og 
”kontrollstasjonene” på reglene for visuell kommunikasjon (les seksjonen 21 
regler for visuell kommunikasjon, side 76).

I en større sammenheng, og litt over tid, er det viktig og organisere og bygge 
opp et dynamisk og forpliktende gruppesamarbeid. Ta den belastningen det 
er å prøve og feile. Søk etter kvalitetene, og lær å bli bevisst på når og hvor 
dere vil kunne se dem. Bygg kvalitetsutviklingen på det fundamentet at grup-
pa vil gjøre det bedre samlet enn summen av medlemmene hver for seg.

Og hva er det så som vil bli bedre? 
Det vil bli skapt mer målbestemte, interessante, oppmerksomhetsvekkende, 
lesevennlig og målgruppetilpassede presentasjoner. Målgruppen(e) vil dess-
uten forstå budskap og innhold bedre - og de vil huske mer av det de har sett 
og hørt etter at presentasjonen og oppfølgingen er gjennomført.

Skap bedre presentasjoner



Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Praktisk gjennomføring

10

Veien frem til bedre presentasjoner
Mange presentasjoner blir skapt i tidsnød, mangel på kommunikasjonskunn-
skap og med usikkerhet - eller til og med ignoranse - når det gjelder å ta 
hensyn til målgruppens egenart, adferd og læringsmønster. Dette er en situ-
asjon som lett kan føre til at selve presentasjonen kun blir ”... enda et kjedelig 
foredrag med PowerPoint.” For det publikum som har møtt frem for å la seg 
inspirere, overbevise eller lære noe nytt blir dette ofte en nedtur de etter hvert 
kjenner så alt for godt. 

Det vi med sikkerhet kan si er at mangel på kunnskap om kommunika-
sjonsfag, og en anvendelig metode, er et problem - eller til og med en mulig 
hovedårsak. De fleste alminnelige yrkesutøvere kjenner ikke til det empiriske 
grunnlaget for det vi i dag vet om hvordan publikum oppfatter og reagerer på 
orale fremføringen i samspill med verbal-visuelle hjelpemidler. Det er derfor 
vanlig i de fleste bedrifter at den enkelte ansatte (foredragsholder) får opptre 
som de selv vil. Med unntak av form, og plassering av den strengt bevoktede 

firmalogoen, vil derfor de fleste presentasjoner få 
sitt innhold og utseende ut fra amatørens smak og 
behag. 

Det er ikke profesjonelt. Den samlede effekten av 
at så mange helt personlige uttrykk for organisasjo-
nens kvaliteter og holdninger får bre seg, blir at de 
store talls lov skaper en svekkelse av de signalene 
organisasjonen eksponerer overfor omverden. 

Hvordan kan det være mulig at mange er så ensi-
dig opptatt av å sikre ”corporate identidy;” firmaets 
farger og symboler, samtidig som det volumet av 
budskap og meninger som spres i store mengder, 

gjennom for eksempel foredrag og kurs, blir så stemoderlig behandlet? For 
mange næringer er det jo her den primære innsatsen bør legges - og det er her 
konformiteteten i uttrykket til bedriften bør skapes. Er det ikke slik at det vi 
kaller Informasjonssamfunnet bør preges av gjennomtenkt kvalitet i all informa-
sjons- og kunnskapsformidling?

Presentasjoner som strategisk virkemiddel
I vårt konsept peker vi på at all presentasjon i grunnen handler om kunn-
skapsformidling. En selger som forsøker å overbevise en potensiell kunde må 
oppnå mye av det samme som en ekspert som underviser på et kurs. De skal 
begge motivere, oppnå oppmerksomhet og overføre kunnskap som blir sit-
tende i igjen i mottakernes hoder. Og for å få til dette er det viktig at budskap 
og innhold blir utformet på en slik måte at mottakerne reagerer slik senderen 
ønsker det.

Dersom du lykkes her vil 
foredraget kunne være 

overflødig

Dersom dokumentasjonen er 
god vil denne kunne bygge 

reell kunnskap også før 
selve foredraget

Sende ut materiell som vil 
bidra til skape ro, tro, oversikt 

og motivasjon på forhånd

Før Under Etter

Benytt minnemodeller, 
infografier og vis til 

dokumentasjonen ( som må 
skrives som sakprosa)

Bruk grafikk, infografikk og 
bilder didaktisk. Balanser 

tale og visualisering 

Gjennomgå programmet og 
deler av innholdet før selve 
foredraget. Fortell hva som 

skal skje og hvorfor

Publikum skal sitte på egnet 
og motiverende 
dokumentasjon

Situasjonsdesign

Læ
ringsdesign

(Innhold/didaktisk)

(Faser/tid)

Utvid dybden og 
dokumentasjonen via web 

og/eller nedlastbare 
dokumenter

Gjøre det lett for publikum og 
andre å slå opp og finne frem 

til kjerneinformasjonen 

Presentasjoner bør planlegges og gjen-
nomføres som en tretrinns aktivitet. Og idé 
innhold i hvert av trinnene må bygge på be-
visst og målbevisst planlegging. Se plansjen 
i større format på side 31 og 34

Skap bedre presentasjoner
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Og for at senderne skal kunne utforme en samlet løsning som har nettopp dis-
se egenskapene, må utformingsprosessen foregå med profesjonelle metoder 
og med målrettede didaktiske virkemidler. Det første foredragsholderen bør 
omstille seg på når det gjelder metoder, er å se på oppbyggingen av presenta-
sjonen i en større sammenheng.
Alle undersøkelser på dette området viser at publikum (kursdeltagere, min-
dre og større grupper osv) bør påvirkes gjennom flere kanaler, dersom de 
skal bli oppmerksomme, oppfatte budskap og innhold og feste det de har sett 
og hørt til langtidsminnet. Helt enkelt kan vi si at menneskesinnet også bør 
stimuleres før og etter at selve presentasjonen finner sted.

Den som skal presentere, forklare og bevise bør derfor ta hensyn til dette i 
planleggingen og fremstillingen av det materiellet som samlet skal støtte opp 
om presentasjonen. (Les mer om ”Før, Under og etter,” side 31). En slik plan, 
og gjennomføringen av den, bør også omfatte det/de verktøyene som skal 
benyttes, samt det leveringssystemet som bør velges.

La oss se litt på hvordan en slik plan bør se ut og hva/hvem som (ideelt sett) 
bør trekkes inn i den.

Årsak og virkning
Vi benytter et årsak & virkning diagram (se nedenfor). Denne diagramty-
pen har den egenskapen at det vil være lettere for ”gruppen” å se helheten, 
identifisere seg med hva som skal skje, hvem som er involvert og omtrentlig 
rekkefølge på hendelsene. Diagrammet har ingen datobestemt tidslinje, men 
indikerer allikevel et spenn; en start, aktiviteter (årsakene) underveis og en 
stopp - det vi skal oppnå (virkningen). 

Copyright: Informasjonsdesign.no - Get your message across, and not in the way 6

Presentasjonsdesign

La oss se litt på hvordan en slik plan bør se ut og hva/hvem som bør 
trekkes inn i den. 

Årsak og virkning
Vi benytter et årsak & virkning diagram (se nedenfor). Denne dia-
gramtypen har den egenskapen at det vil være lettere for ”gruppen” 
å se helheten, identifisere seg med hva som skal skje, hvem som er 
involvert og rekkefølgen på hendelsene. Diagrammet har ingen dato-
bestemt tidslinje, men indikerer alikevel et spenn; en start, aktiviteter 

(årsakene) underveis og en stopp - det vi skal oppnå (virkningen). I 
pedagogisk sammenheng regnes denne diagramtypen som en av de 
beste visualiseringsteknikker (modeller) i forbindelse med gruppear-
beide.    

I vår modell har vi valgt å dele inn i seks hovedaktiviteter. Dette kan 
selvsagt endres noe, dersom oppgavene, samspillet i gruppen og 
målet for prosjektet krever det. Det er imidlertid viktig at man har 
det overordnet bildet klart for seg. I dette tilfellet vil det si at effekten; 
presentasjonen og utskriftene er et resultat av de kreative prosessene, 
der budskap og faginnhold utvikles og raffineres mer omstendelig enn 
om det skjer i ensom praksis.

Det er også viktig å ikke se aktivitetene i modellen som uavhengige 
faser eller hendelser. Det ligger i sakens natur at slike delaktiviteter 
blir vevd i hverandre. Og på flere områder og tidspunkter blir de 
sterkt integrert. Se på modellen som et utgangspunkt på veien mot 
egne, interne løsninger som passer med ressursene, fagmiljøet og ryt-
men i organisasjonen. 

Idé (idéarbeid) 

Målgrupper 
Budskap/ 
mening 

Virkemidler 

Tekstskisse 

Struktur 

Begreper 

Disposisjon 

Innhente/skape 
innhold  

Bilder/ 
grafikk 

Tekst & Nøkkelord 

Utforme slides 

Bilder/ 
grafikk 

Meningsnøkler 

Utforme notatark 

Bilder/ 
grafikk 

Hovedtekst 
& støttetekst 

”Huskelapp” 
Speakers note 
 

Mål/Innhold Øvrige 
hjelpe- 
midler? 
 

Årsak & virkning-diagram (også kalt 
”fishbone”-diagram), er et egnet verktøy i 
gruppearbeidet. Deltagerne får reskt visuell 
oversikt og kontakt med deltagere, faser, 
hovedoppgaver og detaljer.  

I didaktisk sammenheng regnes denne diagramtypen som en godt egnet vi-
sualiseringsteknikk (minnemodell) for ”felles eie”-tenkning i forbindelse med 
gruppearbeid.

Skap bedre presentasjoner
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I vår modell har vi valgt å dele inn i seks hovedaktiviteter. Dette kan selvsagt 
endres noe, dersom oppgavene, samspillet i gruppen og målet for prosjektet 
krever det. Det er imidlertid viktig at man har det overordnet bildet klart 
for seg. I dette tilfellet vil det si at effekten; den klargjorte presentasjonen og 
notatarkene er et resultat av kreative prosesser, der budskap og faginnhold 
utvikles og raffineres mer omstendelig enn om det skjer i ensom praksis. Det er 
også viktig å ikke se aktivitetene i modellen som uavhengige faser eller hen-
delser. Det ligger i sakens natur at slike delaktiviteter blir vevd i hverandre 
Og på flere områder og tidspunkter blir de sterkt integrert. Se på modellen 
som et utgangspunkt på veien mot egne, interne løsninger som passer inn 
med ressursene, fagmiljøet og rytmen i organisasjonen.

Men på ett område er det viktig å følge vår oppskrift. Gjør innholdet skriftlig 
først! Skap en god fagtekst som det videre arbeidet og gjennomføring av 
kunnskapsoverføringen i alle faser og på alle nivåer kan gjøre bruk av. 
La oss begynne:

Første aktivitet (Skissen)
Mål for denne aktiviteten: Skape en strukturert, men primær oversikt over mål, 
målgrupper, innhold og begreper.

Mange foredragsholdere kjenner for lite til målgruppen. Ikke minst gjelder 
dette når man kommer inn på målgruppedetaljer som forkunnskaper, læ-
ringsmønstre, motivasjon, oppmerksomhetsnivå eller holdninger. Selv om 
mål og delmål er godt definert, kan foredraget ofte ”bomme,” fordi det ikke er 
tilstrekkelig tilpasset den atuelle målgruppen.

Vår modell indikerer at det for de fleste er naturlig å starte det hele med å 
utvikle en skisse. Det er derfor naturlig at definisjon av mål og målgrupper 
også er med på dette tidlige stadiet. Det er jo beskrivelsen av hva vi ønsker 
å oppnå, og overfor hvem, som bør prege alt vi skal foreta oss frem mot den 
komplette løsningen.

Med en klar definisjon av målet, og solid kunnskap om målgruppen, kan vi be-
gynne å skissere budskap og innhold. Dette skjer ofte litt løst til å begynne med, 
men det vil etter hvert anta form av en mer eller mindre strukturert disposisjon.

Du vil legge merke til at ”struktur” opptrer flere steder i modellen. Det å vur-
dere og revurdere strukturen i løpet av prosessen er nødvendig. Dette fordi 
strukturen (her: valg av sekvens, rekkefølge, Sparkline) vil kunne endre seg 

Sparkline (struktur). Viser når meningsnø-
klene skal presenteres. Dette er viktige 
hensyn å ta, dersom presentasjonen skal 
sitte godt igjen i publikums hoder. Les mer 
om dette under Meningsnøkler på side 36
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Men på ett område er det viktig å følge vår oppskrift. Gjør innholdet 
skriftlig. Sørg for å skape den fagteksten som forberedelse, utvikling 
og gjennomføring av et godt foredrag behøver.

La oss begynne:

Første aktivitet (Skissen)
Mål: Skape en strukturert, men primær oversikt over mål, målgrup-
per og innhold.

Sett klare mål! Det hele begynner selvsagt med selve målet og mål-
gruppen for prosjektet. Det er der resultatet skal vise seg når det hele 
er gjennomført. 

Mange foredragsholdere kjenner for lite til målgruppen. Ikke minst 
gjelder dette når man kommer inn på målgruppedetaljer som 
forkunnskaper, læringsmønstre, motivasjon, oppmerksomhetsnivå 
eller holdninger. Selv om mål og delmål er godt definert, kan foredrag-
et ofte ”bomme,” fordi det ikke er tilstrekkelig tilpasset den atuelle 
målgruppen. 

Vår modell indikerer at det for de fleste er naturlig å starte det hele 
med å utvikle en skisse. Det er derfor naturlig at definisjon av mål og 
målgrupper også er med på dette tidlige stadiet. Det er jo beskrivelsen 
av hva vi ønsker å oppnå, og overfor hvem, som bør prege alt vi skal 
foreta oss frem mot den komplette løsningen. 

Med en klar definisjon av målet, og solid kunnskap om målgruppen, 
kan vi begynne å skissere budskap og innhold. Dette skjer ofte litt 
løst til å begynne med, men det vil etter hvert anta form av en mer 
eller mindre strukturert disposisjon.  

Du vil legge merke til at ”struktur” opptrer flere steder i modellen. 
Det å vurdere og revurdere strukturen gjentagende ganger i løpet av 
prosessen er nødvendig. Dette fordi strukturen (her: valg av sekvens, 
rekkefølge) vil kunne endre seg noe på veien frem til det endelige 
foredraget og støttemateriellet er utviklet. Eksempler på dette er: 
Hvor skal de ulike meningsnøklene dukke opp, og hvordan bør de 
presenteres? Dette er didaktiske muligheter man kanskje ikke så til 
å begynne med. Det må videre avveies med hensyn til detalj- kontra 

Sparkline (struktur). Når skal 
meningsnøklene presenteres - og 
hvordan bør de dramatiseres?  

Dette er viktige hensyn å ta, dersom 
presentasjonen skal sitte godt igjen i 
publikums hoder.

  

M M M M M

“Men på ett 
område er det 
viktig å følge 
vår oppskrift. 
Gjør innholdet 
skriftlig.” 

Sett klare mål!  
Det hele begynner selvsagt med selve 
målet og målgruppen for prosjektet. Det er 
der resultatet skal vise seg når det hele er 
gjennomført. Sjekk alltid ut hva som skal 
være dine mål - og delmål. 

Skap bedre presentasjoner
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noe på veien frem til det endelige foredraget og støttemateriellet er utviklet. 
Eksempler på dette er: Hvor skal meningsnøklene dukke opp, og hvordan bør 
de presenteres? Det oppstår didaktiske muligheter man kanskje ikke så til å 
begynne med. Det må videre avveies med hensyn til detalj- kontra helhetsfor-
ståelse osv. Det er naturlig at den som utvikler foredraget vil kunne endre syn 
på dette, og se nye muligheter underveis i prosessen. Det å skape et relevant 
og effektivt budskap, og et godt innhold, står selvsagt sentralt hele veien fra de 
første skissene og frem til endelig gjennomføring av ETTER-aktivitetene. Det 
er jo dette som er produksjonsmålet for prosessen. Det som skiller den meto-
den vi her beskriver fra det som vanligvis skjer i næringsliv og forvaltning, er 
at budskap og innhold får skarpere og mer gjennomtenkt fokus. Det vil også 
bli lagt mer vekt på å “vite” hva som skal til for å oppnå en effektiv fremfø-
ring av kunnskapsoverføringen med denne metoden.

Forskjellen understrekes ved at metoden bygger på skriftlighet - det vil si 
saksprosa, som forutsetning for å oppnå suksess. Det kan også sies at dersom 

foredraget allerede på et tidlig stadium utvikles i 
en skriftlig form, vil også utformingen av de øvrige 
mediene som skal benyttes bli mer effektiv. 

Profesjonelle foredrag; kurs, seminarer og fore-
lesninger bør betraktes som film - gjerne dokumen-
tarfilm. Alle som har vært innom media som fag, vet 
at det aldri blir skapt god film uten at det foreligger 
et godt manusript. Det samme skjer i reklame- og 
PR-bransjen. All suksess i disse fagmiljøene starter 
med utviklingen av gode tekster (og effektive story 

boards). Slik bør det også være i næringsliv og forvaltning, dersom oppgaven 
dreier seg om å opptre profesjonelt og produktivt utad og på vegne av organi-
sasjonen. Kommunikasjon er ingen hokus pokus!

Fagteksten er en viktig ressurs
Utvikling av, og bruk og gjenbruk av gode tekster har mange fordeler. For 
det første vil det å sette gjennomtenkte ord på budskapet, og forfatte nyanse-
ne i innholdet på en måte som gjør det egnet til lesing, vil stille andre og mer 
markante krav til ordvalg, forklaring og innholdmessig bæreevne. Den som 
forfatter for lesing må tenke gjennom ord og mening, setningsoppbygging og 
struktur på en helt annen måte enn når det ”bare” skal settes opp mer eller 
mindre treffsikre stikkord for det som skal vises.

Det å skrive et faglig innhold som skal leses (fagprosa), stiller helt andre krav 
til utvalg og økonomisering med ord og setninger. Som manusforfatter blir du 
tvunget til å skape klarhet gjennom hele foredraget - på papiret. Dette kravet 
vil bidra til styrke kvaliteten på foredraget, og det vil bidra til at flere og bedre 
detaljer (meningsnøkler) blir synlige. Alle som har forsøkt å flytte et muntlig 

Forskjellen understrekes 
ved at metoden bygger på 
skriftlighet

Det skapes ikke gode totalløsninger for 
presentasjoner uten et godt manuskript. 
Dette bør være egnet som ”råvare” til alle 
mediene og situasjonene knyttet til kunn-
skapsoverføringen.  

Skap bedre presentasjoner
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og til dels tilfeldig forelesningsspråk over til skriftlig saksprosa opplever at de 
velger andre ord, bedre ord, mer gjennomtenkte setninger og bedre struktur.

En god fagtekst er gull verd. Ikke bare vil den kunne yte bedre forklaring 
overfor målgruppen, når den på ett eller annet tidspunkt kun skal leses. Den 
inneholder også en faglig og språklig råvare som også vil styrke den muntlige 
fremføringen. Det er nemlig slik at et godt manuskript vil inneholde
ord, definisjoner og poenger som også den muntlige presentasjonen vil 
benytte. I tillegg vil et slikt manuskript inneholde alt du behøver for å bringe 
budskap og innhold over til publikums hoder via flere kanaler og i andre situ-
asjoner. Når du begynner med skriftlighet, skaper du en ressurs som dekker 
behovene for innhold og mening gjennom hele fremstillingsprosessen.

Andre aktivitet (Idédugnad)
Mål for denne aktiviteten: Utvikle og kvalitetsforbedre program, innhold og 
detaljer.

Som vi allerede har indikert, er det å skape gode presentasjoner en krevende 
oppgave som ikke bør utvikles av enkeltpersoner i esomhet. Den som ønsker 

å bygge opp en spennende og læringsdrivende presentasjon, 
bør derfor forsøke spille på menneskelige ressurser rundt seg. 

Slikt arbeid bør helst skje i små grupper. I denne andre fasen 
tar prosjektansvarlig (kilden, fagpersonen) med seg det fore-
løpige materialet over til gruppen. Der vil enkeltpersoner el-
ler gruppen som helhet representere kvaliteter som kan bidra 
til å raffinere og/eller korrigere planen for fremstillingen. 

Gruppen kan settes sammen av utvalgte personer og den kan 
møtes én eller et begrenset antall ganger underveis i prosessen. Det som bør 
skje på dette andre stadiet er: 

 • Vurdering av tekstskisse. Innspill til forandring og forbedring
 • Vurdere/revurdere kunnskapen om målgruppen og å sikre  
  treffsikkerhet
 • Tydeliggjøre budskap og mening (drøfte meningsnøkler)
 • Vurdere ideer og muligheter med hensyn til virkemidler  
  (visuelle, tematiske, retoriske)

Slike dugnader kan gjentas når det er behov for det. Det viktigste er at man 
kommer frem til noe som er bedre enn det den enkelte vil kunne yte på egen-
hånd. Erfaringer viser at det sjelden er behov for mer enn én samling på dette 
stadiet (maks 1 time). Når disse aktivitetene er gjennomført, vil den videre 
prosessen hvile på prosjektansvarlig - eventuelt med noen kjappe meningsut-
vekslinger i ”korridoren” med andre i gruppa.

.. planen forsterkes ved at 
den bygger på skriftlighet. 
Dette vil være avgjørende 
for å oppnå suksess i alle 
leddene i prosjektet..

Allerede før foredraget har du mulighet til å 
påvirke publikums evne til kunnskapsopp-
tak, slik at sluttresultatet (etter) blir bedre.  

Skap bedre presentasjoner
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Tredje aktivitet (Innhente og komplettere)
Mål for denne aktiviteten: Ferdigstille manuskriptet og innhente de øvrige visu-
elle virkemidlene

Så lenge alle kjenner mål og målgrupper, budskap og innhold, og for øvrig 
har oversikt over de planlagte virkemidlene, vil det fungere godt at disse opp-
gavene deles på flere. Som regel faller dette arbeidet på den som er ansvarlig 
for å utvikle presentasjonen eller kurset. Deler av disse aktivitetene kan ha 
pågått en stund og parallelt med det forutgående arbeidet. Det skal imidlertid 
nevnes at det på et tidlig stadium ikke bør tas for gitt hvordan slike virkemid-
ler bør se ut.

Det viser seg ofte at den kreative prosessen i gruppa kan munne ut i forslag 
som bryter med tidligere antagelser og tanker om hvordan slike virkemidler 
bør se ut. 

Fjerde aktivitet (Utforme lysbildene)
Mål for denne aktiviteten: Utforme og ferdigstille den verbal-visuelle presenta-
sjonen (bruk av PowerPoint eller tisvarende programvare)
 
På dette stadiet foreligger det et tilnærmet ferdig manuskipt. Dette er opp-
delt i forhold til strukturen (slide for slide, mening for mening, sekvens for 
sekvens). Videre skal de visuelle virkemidlene foreligge i en form som gjør 
det mulig å implementere dem i montasjeverktøyet for presentasjonen (for 
eksempel i PowerPoint).

Det første arbeidet med å skape en samlet løsning (et 
utseende) for samspillet mellom foredragsholder og hjel-
pemidlene kan nå starte. Vi ser av modellen at fagteksten 
også kan bli gjenstand for behandling igjen. Dette skyldes 
at det ofte er nødvendig å utføre korreksjoner i denne mens 
arbeidet med den visuelle outformingen pågår. Som regel 
vil det være mindre endringer som har oppstått som mu-
ligheter når det ferdige verbal-visuelle resultatet fremstår 
tydelig. 

Hvis lysbildene utformes i PowerPoint, og fordi hver 
tekstseksjon er knyttet til det enkelte lysbilde, (og notatsi-
de) vil slike korreksjoner være enkle å utføre. Det kan også 

bli behov for å gjøre korreksjoner i strukturen på dette stadiet. Dette henger 
selvsagt sammen med at foredragshoderens valg av rekkefølge (Sparkline); 
tempo og intensitet vil kunne endre seg noe når ”showet” blir mer synlig. I 
et program som PowerPoint er dette enkelt og kan utføres med god oversikt/
godt inntrykk av hvordan den samlede retorikken vil komme til å se ut.

Teksten i notatfeltet i PowerPoint kan 
danne grunnlaget for fremstilling av flere 
komplementære medier. 

Skap bedre presentasjoner
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Den viktigste oppgaven på dette stadiet er å skape det didaktiske, psykolo-
giske og retoriske samspillet mellom foreleser (det orale), nøkkelpunktene i 
teksten og det visuelle. Det er denne ”summen” som skaper presentasjonens 
kvalitet; drama, inntrykk, mening, troverdighet og læringseffekt overfor 
publikum. Og grunnlaget for det som skal foregå på dette statdiet, og i denne
aktiviteten, ligger i målene, målgruppen - og fagteksten. Disse tre “core
values” er allerede definert og raffinert, og selve jobben med å få det hele til å 
spille sammen kan begynne.
 
Den som skaper foredraget kan gå flere veier for å oppnå det ønskede resulta-
tet. Det vanligste er å ta utgangspunkt i teksten, og ut fra denne trekke ut nøk-
kelord og/eller meninger. Sammen med den valgte grafikken (den foregående 
aktiviteten), vil disse samlet danne de meningsnøklene som kan sitte igjen i 
hodene på publikum. 

Vær klar over at dette er en meget viktig aktivitet og at den er tett integrert 
med den foregående. Det er ofte slik at det er under denne aktiviteten at de 
didaktiske ideene kommer frem, og dermed behovet for å endre litt på den 
visualiseringen man gjorde utvalg på i den foregående aktiviteten. Det kan 
nevnes at mange ser på disse to aktivitetene under ett.

Det kan være naturlig å trekke litt på gruppa også her. Dette med å komme 
frem til gode meningsnøkler krever ofte at flere hoder er i sving. I det minste 
bør man sørge for at gruppa får anledning til å ”overprøve” utfallet av denne 
aktiviteten.

Femte aktivitet (Klargjøre dokument)
Mål for denne aktiviteten:  Klargjøre tekst og bilder for deltager-dokumentasjo-
nen (notatarkene).

Når lysbildene er ferdig utformet, med samspillende tekst og egnede vi-
sualiseringer, er tiden kommet til å legge opp det dokumentet som skal gi 
publikum den ekstra støtten et godt program krever. I henhold til tretrinns-
strategien FØR, UNDER og ETTER er du kjent med betydningen av å skille 
klart mellom foredragets form og dokumentets form. Her kommer det alltid 
et krav til skriftlighet som kan bidra til å bringe innholdet og kunnskapen 
helt hjem til publikum. Det må derfor benyttes et annet format enn det man 
vanligvis forbinder med notatark (handouts). Og innholdet må legges spesielt 
til rette for lesing og alternative situasjoner. 

Og her kommer gevinsten ved å starte riktig. Vi har jo allerede bygget opp 
det hele skriftlig. Den fagprosaen som er knyttet opp til hvert lysbilde vil nå 
danne grunnlaget for hurtigere og mer kvalitativ fremstilling av deltagerdo-
kumentet (notatarkene). 

Har du først skapt god sakprosa, vil det 
også være enkelt å senere trekke ut det 
tekstinnholdet som skal danne ”huskelap-
pen” til den muntlige presentasjonen din. 

Skap bedre presentasjoner

Du må forstå betydningen 
av å skille klart mellom 
foredragets form og doku-
mentets form
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Som det fremgår av de nye malene i PowerPoint, vil denne teksten, sammen 
med det nye notatark-formatet sette utvikleren i stand til å fremstille et mer 
lesevennlig, motiverende og læringsfremmende dokument. Den semantiske 
utforming er tilrettelagt for lesing og hovedillustrasjonen er valgt ut for et 
samspill med tale - og lesing. I tillegg vil utvikleren kunne velge å legge til 
øvrige støttetekster og illustrasjoner i begge spalter etter behov. 

Den utformingen og tekstkvaliteten dette dokumentet nå får vil kunne 
skape en markant forbedring. Publikums lyst, vilje og evne til å gjøre bruk 
av dokumentet etter at foredraget (eller kurset) er over vil øke. Dessuten vil 
et slikt dokument lettere kunne leve sitt ”eget liv,” fordi det vil fungere mer 
selvstendig med sin lett leselige og motiverende form. Hele presentasjons-
programmet får på denne måten en langt mer slagkraftig kommunikasjons-
messig og didaktisk dimensjon. 

Husk! Også på dette stadiet kan det bli behov for å korrigere. Etter hvert 
som det samlede programmet materialiserer seg, det vil si, bli mer visuelt og 
synlig, vil også “oppdagelsene” og behovet for forbedring melde seg. Men 
siden det hele nå ligger i én enkelt PowerPoint fil, er det ingen biter som faller 
utenfor eller blir gjenstand for generasjonsgap under korrigeringene. Også 
gruppearbeid kan være nyttig helt på slutten av prosjektet. Det er den ende-
lige kvaliteten som teller - ikke hvor mange ganger man har diskutert.

Sjette aktivitet (Utforme det endelige foredraget)
Mål for denne aktiviteten: Klargjøre den endelige presentasjonen med alle detal-
jer. Sette opp den personlige ”huskelappen.”

Et presentasjonssystem blir aldri bedre enn summen av detaljene. I denne sjet-
te aktiviteten går vi inn og kontrollerer det hele på nytt. Vi ser på strukturen 
og påser at det hele henger på greip. Vi sjekker sammenhengen mellom det 
verbale og visuelle og vi ser på meningsnøklene én gang til. 

Et av målene med med denne måten å ar-
beide på er å oppnå mer, og å skape bedre 
kvalitet i alle tre leddene i overføringspro-
sessen. 
 
Blant annet vil den forbedrede dokumenta-
sjonen kunne bidra til å sikre bedre FØR- og 
ETTER-situasjoner.   

Skap bedre presentasjoner
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Men nå er også tiden kommet til å sette opp ”huskelappen.” Dette er stikk-
ordslisten (eventuelt korte setninger, utdrag fra prosaen) som foredragsholder 
benytter for å huske de viktige ordene, meningene og sekvensene i foredraget. 

Fra den ”gamle” verdenen husker vi at dette normalt skjedde ved at fore-
dragsholder lot selve presentasjonen være huskelappen. Det likte publikum 
svært dårlig og det skapte en meningsløs situasjon. I tillegg hadde lysbildene 
liten effekt utover det foredragsholder skapte med faglig dyktighet og egen 
tale og adferd.

Skap bedre presentasjoner

Hvordan bør du sette opp huskelappen din? Slik vi nå anvender Powerpoint, 
er jo notatfeltet (som mange bruker som huskelapp) oppatt med saksprosaen. 
Du må altså benytte andre metoder for å sette opp de stikkordene du skal 
benytte som ”remindere” under selve presentasjonen.  
 
Men trenger du egentlig en huskelapp nå? Vil ikke det faktum at du har gjen-
nomarbeidet innholdet (saksprosaen) i notatarkene for hvert enkelt lysbilde gi 
deg et langt bedre utgangspunkt til å gjennomføre samspillet mellom visuali-
sering og den muntlige presentasjonen uten huskelapp? 
 
Vil ikke arbeidet formuleringene, ordvalgene og å tenke i meningsnøkler også 
styrke presentasjonen din - både i form, rytme og innhold?
 
 
          
 
  

Det likte publikum svært 
dårlig og det skapte en 
meningsløs situasjon
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En plan for kunnskapsoverføringen

Kunnskapsoverføringen gir bedre resultater, dersom du tar hensyn til publi-
kums mentale adferdsmønster. De færreste individer får med seg alt du har 
på hjertet under selve presentasjonen. Du må derfor legge en plan for å sikre 
at de får med seg mest mulig. Men hva skal de få med seg? 

I denne seksjonen forklarer vi hvorfor og hvordan du må påvirke målgruppen 
både FØR, UNDER og ETTER foredraget ditt, dersom du skal lykkes med å 
feste budskap og innhold til tilhørernes langtidsminne.                    

Seksjon

En plan for kunnskapsoverføringen
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En plan for kunnskapsoverføringen
Vellykkede presentasjoner er ikke bare et spørsmål om talekunst og vellyk-
kede PowerPoints. Det må planlegges for flere samspillende aktiviteter - der 
målet er å skape oppmerksomhet, forståelse og læring. Vellykkede presenta-
sjoner er nyansert didaktikk både i tid og rom, der hver fase og hvert nivå vil 
ha betydning for det samlede resultatet.

Faser og nivåer
Dersom alle foredragsholdere hadde tenkt mer på de faktiske mentale proses-
sene hos tilhørerne, ville de kunne oppnå langt bedre resultater over tid. For 
det er ikke i øyeblikket at suksessen viser seg. Det er når innholdet i presenta-
sjoner skal fordøyes og gjenkalles etter at fremføringen er over at kunnskapen 
blir reell - eller uteblir. Og det er i FØR fasen at grunnlaget for den vellykkede 
helheten legges.

Feste innholdet til 
langtidshukommelsen 
og sikre gjenkallingen 

Stimulere og forsterke 
forståelsen og 

kunnskapsbyggingen

Skape oversikt,
oppmerksomhet og 

motivasjon  

Før Under Etter

Feste innholdet til 
langtidshukommelsen 
og sikre gjenkallingen 

Forsterke forståelsen og 
kunnskapsbyggingen

Opprettholde oversikt,
oppmerksomhet og 

motivasjon  

Sikre gjenkallingen og 
utvikle selvstendige 

resonnementer 

Opprettholde
forståelsen og 

kunnskapsbyggingen

Opprettholde
motivasjonen  

Situasjonsdesign

Læ
ringsdesign

(Innhold/didaktisk)

(Faser/tid)

Det foreligger i dag betydelig kunnskap om hvordan menneskesinnet tar opp 
informasjon, sorterer ut, aksepterer, lærer og husker. Vi kan forenklet si at det 
som regel er gjennom flere medier og flere faser (aktiviteter) at ny kunnskap 
blir sittende og blir en varig verdi for gjenbruk og videre kunnskapsutvikling. 

Matrisen representerer faser og nivåer (dybder) for aktiviteter i kunnskapsoverføringen, dersom reell og 

langvarig læring skal oppnås. Jo flere aktiviteter, jo bedre tilpasset didaktikk, jo bedre læringsresultat. 

En plan for kunnskapsoverføringen
Ove

ror
dnet 

des
ign
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Det er svært sjelden at et times foredrag med tilhørende PowerPoints får den-
ne langsiktige effekten. Som regel glemmes det meste etter noen få dager. (Les 
også seksjonen Glemmekurven, side 43)

I næringsliv og offentlige etater (selv der man besitter pedagogisk kompe-
tanse) sløses det med tid og ressurser i forbindelse med aktiviteter knyttet 
kunnskapsoverføring. Dette skyldes at slike aktiviteter ofte utføres som «hit 
and run». Det settes av for lite tid til planlegging av, og oppbygging av, de 
didaktiske instrumentene. Og selve overføringen (presentasjonene) skjer over 

et alt for kort tidsrom. Dessuten tillegger man 
denne aktiviteten (foredraget) urealistisk stor 
verdi som en resultatgivende læringssituasjon.  

Også når det gjelder de verbal-visuelle hjelpe-
midlene er kvaliteten ofte svak. Ofte begrenser 
dette seg til PowerPoints med ren tekst, samt 
dokumenter (notatark) som ikke passer inn i det 
de læringsmønstre folk flest foretrekker. 

Et profesjonelt program for kunnskapsoverføring 
bør planlegges for, og gjennomføres i tre faser: 
FØR, UNDER og ETTER. Det bør dessuten byg-
ges opp med tanke på tre nivåer for læring;  
1. oversikt og motivasjon, 2. forståelse og læring,  
3. langtidshukommelse og gjenkalling. Det er 

kun ved å ta hensyn til hele denne matrisen at kunnskapsoverføringen vil bli 
rasjonell og effektiv. La oss se nærmere på dette utgangspunktet. 

FØR, UNDER og ETTER foredraget
Matrisen på side 31 består av tre faser og tre plan. Fasene FØR, UNDER og 
ETTER representerer de aktivitetene (situasjonene) enhver kunnskapsoverfø-
ring normalt gjennomgår. Det vil alltid være en FØR fase. Hvor målbevisst og 
aktivt denne benyttes vis a vis målgruppen (publikum) varierer med kunn-
skapen hos, og innsatsen til foredragsholder. Noen bruker denne tiden kun på 
egne aktiviteter (utforme budskap og innhold), og tenker lite på publikums 
behov på dette stadiet.

UNDER fasen utgjør selve foredraget (presentasjonen). Det er denne de 
feste ser på som viktigst, og som ofte volder tidspress og stress. Ofte preges 
planleggingsfasen av at det settes urealistiske mål for hva som kan oppnås i 
UNDER fasen (dersom det i det hele tatt settes konkrete mål for denne).

I ETTER fasen skjer det som regel også svært lite. De fleste foredragsholde-
re anser seg ferdig med oppgaven i det foredraget er avsluttet. Det beste de 
da kan håpe på er at publikum husker det de hørte og så. Men det vet vi at 

Didaktisk svake oppsett for presentasjoner, 
slike som dette, blir ofte også benyttet som 
ETTER-materiell. Det er lite motiverende for 
publikum, og det gir begrenset læringsut-
bytte.   

En plan for kunnskapsoverføringen
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de kun vil gjøre i et kort tidsrom. Det fleste detaljene svinner ganske raskt i 
hukommelsen. Når de forsøker å gjenkalle det hele fra de notatarkene de fikk 
utlevert, vil det også vise seg at disse ikke gir tilstrekkelig didaktisk støtte til å 
oppfylle behovet for fullstendig gjenkalling. 

Alt i alt bli de tre fasene svært dårlig utnyttet. Derfor blir også læringsutbyttet 
begrenset hos det publikum som kanskje til og med moret seg og likte selve 
foredraget.        

Læringsmønster
De tre planene i matrisen utgjør i grove trekk de stadiene menneskesinnet 
gjennomgår fra stimuli, opptak av informasjon til opplevelse av faktisk kunn-
skap som vil bidra til at de resonnere selvstending innen kunnskapsområdet.

Til å begynne med vil de fleste ønske å oppnå ro, tro og oversikt. Men før det-
te må de bli gjort oppmerksom på programmet og (helst) la seg motivere til å 
gå videre og se nærmere på detaljer. Denne innledende ”triggingen” i opp-
merksomhet og holdning er svært viktig for hvordan de tar inn informasjon 
senere i programmet (for eksempel) under selve foredraget. 

På det neste nivået (dybde) skal publikum forstå hva det hele dreier seg om. 
Her må den som skaper programmet sørge for at kunnskapsoverføringen 
skjer på en slik måte at den tidlige oversikten og motivasjonen følges opp. Det 
innebærer bruk av didaktiske metoder og egnede situasjoner som bidrar til å 
skape reell forståelse. Dette kan skje under selve foredraget. 

Det selvfølgelig ikke noe i veien for at slik reell kunnskapsoverføring kan skje 
allerede i første fase (FØR fasen). Dette vil imidlertid stille spesielle krav til 
materiellet. Et slikt resultat vil derfor i de fleste tilfeller være urealistisk. 

På det dypeste planet skal tilhørerne settes i stand til å huske, gjenkalle og re-
sonnere med det de har lært. Dette krever et godt repetisjons- og gjenkallings-
program. Slike programmer er nærmest totalt fraværende i forbindelse med 
alminnelige foredrag og presentasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 
Som regel må publikum her støtte seg til egne notater og «handouts» med 
begrenset didaktisk verdi.                      
     
Når selve presentasjonen på denne måten gis så svak støtte og ETTER-opp-
følging, vil innholdet underveis også få begrenset verdi. Men dette dreier 
seg ikke om at publikum ikke sitter igjen helt uten å ha lært noe. Omfanget, 
dybden og langtidseffekten hos tilhørerne vil imidlertid være begrenset. 

I den neste matrisen (se neste side) har vi lagt inn noen forslag til innhold og 
løsninger, dersom det er kunnskapsoverføring og faktisk læring som skal stå 
i fokus.    

Feste innholdet til 
langtidshukommelsen 
og sikre gjenkallingen 

Stimulere og forsterke 
forståelsen og 

kunnskapsbyggingen

Skape oversikt,
oppmerksomhet og 

motivasjon  

Før Under Etter

Feste innholdet til 
langtidshukommelsen 
og sikre gjenkallingen 

Forsterke forståelsen og 
kunnskapsbyggingen

Opprettholde oversikt,
oppmerksomhet og 

motivasjon  

Sikre gjenkallingen og 
utvikle selvstendige 

resonnementer 

Opprettholde
forståelsen og 

kunnskapsbyggingen

Opprettholde
motivasjonen  

Situasjonsdesign

Læ
ringsdesign

(Innhold/didaktisk)

(Faser/tid)

De fleste har et læringsmønster som 
krever aktiv påvirkning (aktiviteter) i 
flere faser og plan for at reell og varig 
læring skal oppstå. 

En plan for kunnskapsoverføringen

bidra til at de resonnere 
selvstending innen kunn-
skapsområdet.
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Dersom du lykkes her vil 
foredraget kunne være 

overflødig

Dersom dokumentasjonen er 
god vil denne kunne bygge 

reell kunnskap også før 
selve foredraget

Sende ut materiell som vil 
bidra til skape ro, tro, oversikt 

og motivasjon på forhånd

Før Under Etter

Benytt minnemodeller, 
infografier og vis til 

dokumentasjonen ( som må 
skrives som sakprosa)

Bruk grafikk, infografikk og 
bilder didaktisk. Balanser 

tale og visualisering 

Gjennomgå programmet og 
deler av innholdet før selve 
foredraget. Fortell hva som 

skal skje og hvorfor

Publikum skal sitte på egnet 
og motiverende 
dokumentasjon

Situasjonsdesign

Læ
ringsdesign

(Innhold/didaktisk)

(Faser/tid)

Utvid dybden og 
dokumentasjonen via web 

og/eller nedlastbare 
dokumenter

Gjøre det lett for publikum og 
andre å slå opp og finne frem 

til kjerneinformasjonen 

Det er viktig å merke seg at jo mer motivert publikum er, og jo mer de kan på forhånd, jo mer vil 
de lære de under selve presentasjonen. Dessuten vil denne forhåndskunnskapen forplante seg og 
forsterke mottakers evne til å nyttiggjøre seg ETTER-materiellet.     

Vi vil selge boligen din!

Effektiv saksgang

Ryddig oppgjør

Pågående meglere

Det er kombinasjonen av didaktisk og retorisk kvalitet hos 

taleren, og den samlede påvirkningen og materiellet som be-

nyttes FØR, UNDER og ETTER presentasjonen, som skaper 

læringen, nytteverdien og langtidseffekten hos publikum. 

En plan for kunnskapsoverføringen
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Om meningsnøkler

Om meningsnøkler

Du vet nå at publikum ikke får med seg alt du presenterer. Både under selve 
foredraget, og i tiden etter, vil mye av det innholdet du fremmet gå tapt. 

I denne seksjonen forklarer vi betydningen av å planlegge og anvende me-
ningsnøkler på taktiske steder i presentasjonen. Disse vil kunne bidra til at 
det du anser som viktigst vil feste seg mer markant til tilhørernes bevissthet, 
slik at det lettere kan gjenkalles på et senere tidspunkt.  

Seksjon
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Om meningsnøkler
I forbindelse med utforming av presentasjoner er det nødvendig å skape 
velfungerende meningsnøkler. Sammen med en plan for optimal utnyttelse av 
Dual Coding hos tilhørerne, må den som utformer også sørge for å tydeliggjøre 
sine meninger med hjelp av velvalgte meningsnøkler. 
 
Utgangspunkter for nødvendigheten av å skape meningsnøkler er det faktum 
at publikum ikke får med seg alt som presenteres. Det er vanlig at større eller 
mindre deler av informasjonsstrømmen siles ut gjennom persepsjon. Det vil 
kun være de informasjonsbitene som stikker seg ut som vil bli sittende igjen. 
Det er her meningsnøklene kommer inn. Du må bevisst legge opp til et hen-
delsesforløp (sparkline) i presentasjonen som fremmer topper det er lettere for 
publikum å huske.  

Meningsnøkler er:
Verbale/orale og ikke orale uttrykk; tekst, form, grafikk, symboler, farger mv 
som hver for seg, eller i samspill kan bidra spesielt til at publikum forstår - og 
som med sin form lettere vil kunne feste budskap og innhold til publikums 
langtidsminne.

Vi ser her at dette kan være ulike uttrykksformer. Det er derfor viktig å forstå 
hva som skiller en meningsnøkkel fra for eksempel et nøkkelord. Et nøkkel-

ord er ofte ikke bevisst didaktisk, men som 
regel kun et ord eller konsept med spesiell 
viktighet for oppslag eller gjenfinning. 

Det kan også være ord som er brukt som nøkkel/kode i et referanseverk for å 
koble til andre ord eller informasjon. Meningsnøkler er sterkere og mer didak-
tiske uttrykk som krever mer bevisst planlegging.  

Vi anvender meningsnøkler for å skape bedre forståelse for deler av innholdet, 
og for å sikre at dette presenteres eller dokumenteres slik at det fester seg 
bedre i tilhørernes bevissthet og langtidsminne. Mens nøkkelord ofte er mest 
nyttige som stikkord, referanse eller søkeord, skal meningsnøklene altså virke 
forsterkende på selve forståelsen og kunnskapsopptaket. I presentasjoner vil 
det derfor være viktig å tenke på hvordan disse skal settes inn i sparkline. 

Med sparkline mener vi profilen (rytme, høydepunkter) langs den tidslinjen 
vi velger å legge opp når vi presenter budskap og innhold. Dersom vi tenker 
oss et foredrag på én time, kan det for eksempel være aktuelt å legger inn 
6 – 8 meningsnøkler i sparkline-profilen. Det vil si at vi i løpet av den timen 
foredraget varer vil fremme spesielt viktig og (didaktisk tilrettelagt) innhold, 
meningsnøkler 6 – 8 ganger. Under utformingen må vi da spørre oss når dette 
bør skje (i forhold til tid og/eller innhold) og hvordan det bør presenteres.

Sparkline: 
Dine tilhørere vil ikke huske alt du formidler. 
Du må derfor velge ut og “rafinere” noen 
bestemte meningsnøkler du mener det er 
viktigst at de får med seg.  Disse legger du 
inn taktisk i foredragets tidlinje (sparkline). 
 
Husk også at det er etter foredraget at 
læringsprosessen er mest kritisk. Du må 
derfor skape et etter-materiell som i seg selv 
klarer å formidle essensen i det du hadde 
på hjertet.

Copyright: Informasjonsdesign.no - Get your message across, and not in the way 7
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Men på ett område er det viktig å følge vår oppskrift. Gjør innholdet 
skriftlig. Sørg for å skape den fagteksten som forberedelse, utvikling 
og gjennomføring av et godt foredrag behøver.

La oss begynne:

Første aktivitet (Skissen)
Mål: Skape en strukturert, men primær oversikt over mål, målgrup-
per og innhold.

Sett klare mål! Det hele begynner selvsagt med selve målet og mål-
gruppen for prosjektet. Det er der resultatet skal vise seg når det hele 
er gjennomført. 

Mange foredragsholdere kjenner for lite til målgruppen. Ikke minst 
gjelder dette når man kommer inn på målgruppedetaljer som 
forkunnskaper, læringsmønstre, motivasjon, oppmerksomhetsnivå 
eller holdninger. Selv om mål og delmål er godt definert, kan foredrag-
et ofte ”bomme,” fordi det ikke er tilstrekkelig tilpasset den atuelle 
målgruppen. 

Vår modell indikerer at det for de fleste er naturlig å starte det hele 
med å utvikle en skisse. Det er derfor naturlig at definisjon av mål og 
målgrupper også er med på dette tidlige stadiet. Det er jo beskrivelsen 
av hva vi ønsker å oppnå, og overfor hvem, som bør prege alt vi skal 
foreta oss frem mot den komplette løsningen. 

Med en klar definisjon av målet, og solid kunnskap om målgruppen, 
kan vi begynne å skissere budskap og innhold. Dette skjer ofte litt 
løst til å begynne med, men det vil etter hvert anta form av en mer 
eller mindre strukturert disposisjon.  

Du vil legge merke til at ”struktur” opptrer flere steder i modellen. 
Det å vurdere og revurdere strukturen gjentagende ganger i løpet av 
prosessen er nødvendig. Dette fordi strukturen (her: valg av sekvens, 
rekkefølge) vil kunne endre seg noe på veien frem til det endelige 
foredraget og støttemateriellet er utviklet. Eksempler på dette er: 
Hvor skal de ulike meningsnøklene dukke opp, og hvordan bør de 
presenteres? Dette er didaktiske muligheter man kanskje ikke så til 
å begynne med. Det må videre avveies med hensyn til detalj- kontra 

Sparkline (struktur). Når skal 
meningsnøklene presenteres - og 
hvordan bør de dramatiseres?  

Dette er viktige hensyn å ta, dersom 
presentasjonen skal sitte godt igjen i 
publikums hoder.

  

M M M M M

“Men på ett 
område er det 
viktig å følge 
vår oppskrift. 
Gjør innholdet 
skriftlig.” 

Publikum får aldri med seg 
alt som presenteres

Om meningsnøkler
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Det er viktig å ikke sette inn for mange meningsnøkler i profilen, men først og 
fremst sørge for at de gjør jobben - at de skaper mening og sikrer gjenkallin-
gen. Selv om meningsnøklene langs sparkline bør begrenses, er det ikke noe i 
veien for at enkelte av de øvrige lysbildene også kan utformes som om de var 
meningsnøkler. Selve tankesettet med å tenke i meningsnøkler dreier seg først 
og fremt om å tilpasse innholdet og utformingen til hvordan publikum mottar 
strømmen av bevegelse, tale, tekst og bilder. Men du skal samtidig tenke på 
at noe må skille seg ut faglig, didaktisk, visuelt og oralt. Det er nettopp dette 
som vil skape ekstra oppmerksomhet langs sparkline, og det vil føre til mer 
effektiv innlæring hos tilhørerne. 

Som designer av presentasjoner må du sørge for å sette sammen de enkelte 
bitene i denne helheten på en måte som trenger inn og fester seg hos publi-
kum. I praksis vil valg og utforming av meningsnøkler dreie seg om å finne 
frem til egnede ord, symboler og bilder og/eller sette sammen smarte kombi-
nasjoner av slike virkemidler.

Steve Jobs og hans presentasjoner for 
Apple er kjent for å anvende meningsnøkler 
i sparklines på en didaktisk, retorisk og 
bevisst måte.  
 
(Disse presentasjonene ble utviklet av 
Nancy Duarte og firmaet Duarte Design, 
Sunnyvale, California. Se kilder på side 139)

Om meningsnøkler
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Dual Coding-teorien

De mest effektive presentasjonene er de som er utformet og tilpasset den 
måten menneskesinnet fungerer på når vi tar inn informasjon. Dersom du 
legger opp til det, får du effekt av at publikum skrur på sitt ”bredbånd.”

I denne seksjonen ser vi på hvordan kunnskap om Dual Coding-teorien kan 
hjelpe deg til å servere publikum kunnskap på en langt mer effektiv måte. 
Men du må venne deg til at ”less in more.”     

Seksjon

Dual Coding-teorien
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Dual Coding-teorien
Dersom du legger spesielt til rette for det, kan du øke mengden av, og pre-
sisjonen i den informasjonen du overfører til publikum. Det dreier seg om å 
utnytte Dual Coding-Processing via sensorregisteret.
 
Sensorregisteret 
Ved å filtrere den innkomne informasjonen, utgjør sensorregisteret en kritisk 
viktig funksjon, blant annet i forbindelse med praktisk opplæring (herunder 
presentasjoner). Det å kunne lytte, og samtidig se hvordan ting skal gjøres, er 
en viktig egenskap i vår evne til å kunne forstå hvordan ting henger sammen.
 
Du synes kanskje dette høres selvfølgelig ut? Men du skal her få se at det 
representerer en uutnyttet mulighet blant de fleste foredragsholdere. La oss se 
litt nærmere på hva Paivio fant ut i sammenheng med det å presentere. 

Allan Paivio
I 1974 fant forskeren Allan Paivio ut at hjer-
nen tar inn auditiv og visuell informasjon via 
to selvstendige kanaler. Disse kalles sensor-
registere, og utgjør en del av arbeidsminnet.

Modellen over er en statisk forklaring av hvordan vi tar inn verbal/oral og 
visuell/illustrativ informasjon. Den øverste linjen viser en ren auditiv situasjon, 
som for eksempel det å lytte til radio eller på annen måte lytte til ren tale eller 
musikk. Den nederste linjen viser den veien informasjonen tar når hjernen 
mottar visuelle inntrykk. 

Det viktige ved Paivios oppdagelse er kunnskapen om at disse to sensor-ka-
nalene (auditivt og visuelt) representerer to unike og helt selvstendig kapasi-
teter. Det vil si, de opererer til dels hver for seg og har hver sin selvstendige 
kapasitet som de trekker på.  

Når en foredragsholder derfor kun benytter tale, er det kapasiteten i den 
auditive kanalen tilhørerne utnytter (og forbruker). Når det vises grafikk/
bilder samtidig med tale, utnyttes begge kanalene. Vi kan da si at tilhørernes 
”bredbånd” er skrudd på. 

Dual Coding-teorien

Ord

Bilder

Ørene

Øynene

Auditivt

Visuelt

Auditiv
kapasitet

Visuell
kapasitet

Velger

ord

Velger

bilder

Organiserer

ord

Organiserer

bilder

Tidligere 
kunnskap

Sensorregisteret Arbeidsminnet Langtidsminnet

Gjenkalling - resonnering
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Dersom en presentasjon utformes og gjennomføres mer bevisst med tanke på 
å utnytte denne egenskapen, og når det legges en innholdsmessig plan for det, 
vil foredragsholder kunne oppnå to viktige forbedringer:

 1.  Tilhørerne vil kunne absorbere mer informasjon pr. tidsenhet.
 2.  Det vil bli lettere for tilhørerne å forstå budskap og innhold, 
  - spesielt der dette er kompleks og/eller sammensatt.

Men det kan også gå den andre veien. Presisjonen i budskapet kan bli svek-
ket, dersom visualiseringen utføres med feil visuelt virkemiddel (bildetyper, 
utvalg, form etc.). La oss forsøke å praktisere litt. Tenk deg en foreleser (vi 
kaller han Jomar) fremføre på denne måten:
 

Over: Her benytter Jomar kun tale. Dette er en metode som fungerer godt, 
dersom taleren kjenner de viktigste knepene, slik at han få frem budskapet på 
en retorisk og didaktisk måte. Men her sender altså Jomar ut informasjonen 
kun på et ”smalt” bånd. Det gir uansett begrenset effekt.
 

Over: I dette tilfellet har Jomar tatt frem PowerPoint. ”Greit å støtte seg til, ” 
som han sier. Jomar tror nå han sender på et bredere bånd. Men dessverre, det 
gjør han ikke. Dette skyldes at publikum også tar inn teksten via det visuelle 

Dual Coding-teorien
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sensorregisteret (se pil). Jomar får derfor ikke noe ut av PowerPoint. Tvert 
imot. Det som skjer nå er at publikum vil forsøke å sammenligne det Jomar 
sier med den teksten han viser. Samtidig vil de også forsøke å få med seg det 
han sier, som jo er det samme. Dette sliter på arbeidsminnet, og det trekker 
unødig på det visuelle sensorregisteret. Over tid vil det føre til overload.

Over: Her er tilbyr Jomar publikum å ta i bruk begge kanaler - sitt indre bred-
bånd. Hans foredrag er lagt opp slik at det han ytrer oralt og det han presen-
terer visuelt fungerer godt i samspill. På den måten oppnår han at publikum 
oppfatter innholdet og detaljene raskere – og mer presist, de vil kunne lære 
mer på kortere tid, og de vil huske innholdet mye lenger etter presentasjonen. 
Kan Jomar ønske seg mer enn dette? (Les også om glemmekurven, side 43 og 
Dual Coding-teorien, side 39)

Dersom Jomar utnytter begge kanalene i publikums hoder, vil han kunne 
overføre langt mer informasjon innenfor den tiden han har til rådighet.

Grunnlaget for Jomars kvalitetsforbedring er at han utnytter Dual Co-
ding-Prosessing. Han tilpasser foredraget til virkemåten i de hodene han er 
satt til å overbevise eller lære opp. Dessuten utnytter han Picture Superiority 
Effect. Det går ut på å aktivt utnytte det visuelle på en slik måte at det forster-
ker innlæringen og styrker langtidshukommelsen hos mottakerne.

Dual Coding-teorien

Jomar har i tillegg til sin nye, effektive måte 
å presentere på også utviklet et profesjonelt  
ETTER-materiell. Dette bidrar til å sikre at 
publikum vil kunne gjenkalle innholdet og 
holde kunnskapen ved like.  
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Glemme- og oppmerksomhetskurven

Tilhørerne din glemmer nesten halvparten av det du presenterer i løpet av 
4 – 5 dager. Dette skyldes ofte at du mangler ”drama” eller ikke tar hensyn til 
hvordan du skal skape og holde på tilhørernes oppmerksomhet. 

I denne seksjonen understreker vi betydningen av å ta hensyn til at dine 
tilhørere glemmer - og hvordan de blir/er uoppmerksomme. 
   

Seksjon

Glemme- og oppmerksomhetskurven
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Glemme- og oppmerksomhetskurven
Du kan trygt ta utgangspunkt i at publikum allerede etter 3 – 4 dager vil 
glemme halvparten av det du ytrer under foredragene dine. Da er det selvsagt 
viktig at du presenterer stoffet slik at den halvparten de faktisk husker er den 
du får mest utbytte av.
 
Hvor tomme eller dramatiske er ytringene dine?
Det er flere årsaker til at publikum glemmer så raskt. Noen er mer opplagte 
enn andre. Én faktor kan være vanskelighetsgraden på det som blir presen-
tert, eller hvor meningsfullt innholdet oppfattes av det aktuelle publikum.  
 
En annen årsak kan være hvor uthvilt eller stresset tilhørerne er. Og en tredje 
årsak kan være hva slags læringsmønster den enkelte person har (les mer om 
læringsmønstre på side 72).  
 
Hvor godt en presentasjon vil bli husket, kan også påvirkes av hvor dramatisk 
den har blitt fremstilt. Dramatikk (i betydningen tydelig eller oppmerksomhets-
vekkende) vil som regel bli husket lenger. Å vinne mot Brasil i fotball, eller 
bivåne 9/11 tragedien vil selvsagt sitte godt i minnet til dem som var der. Men 
selv om vi som forelesere ikke alltid kan skape ”drama,” så er det viktig å 
utvikle innholdet på en interessevekkende måte. Vi kan si at glemmekurven 
henger sammen med oppmerksomhetskurven.  
 
Legg en plan for oppmerksomhetskurven
I forbindelse med presentasjon og dokumentasjon er det dynamikken i inn-
holdet ditt (tale, tekst, bilder) som vil bestemme hva som blir sittende igjen i 
publikums hoder. Og det er her du som foredragsholder kommer inn. Du må 
lære deg de knepene som kan bidra til å løfte oppmerksomhetskurven. La oss 
se litt nærmere på denne.  

Over: Slik ser den normale oppmerkomhetskurven ut i de 45 - 60 minutte-
ne er foredragsøkt varer. Normalt vil tilhørenes oppmerksomhet falle fra et 
toppnivå til et minimum i løpet av 30 - 40 minutter. Mot slutten av økten vil 

Hermann Ebbinghaus 
utviklet teorien om glem-
mekurven

Glemme- og oppmerksomhetskurven
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den øke noe. Tenk på hva det vil bety for deg og organisasjonen din dersom 
nøkkelinnholdet i dine dokumenter, foredrag og presentasjoner blir sittende 
bedre fast i publikums hoder. Det ”dramaet” du da må mestre, er hvordan 
budskapet og innholdet ditt skal utformes - og hvordan det skal tilpasses det 
som kan betegnes som kjente prosesser i publikums hoder. Og dette har både 
med design, rytme og valg av media å gjøre (se mer om utforming under ”En 
plan for kunnskapsoverføringen, side 30).
 

Over: Vi vil her nevne tre metoder som kan bidra til å heve oppmerksom-
hetskurven (blå).  
 
Visualiering: Vi kan med sikkerhet si at presentasjoner som bygges opp etter 
mer visuelle og didaktiske prinsipper vil feste seg bedre i tilhørnes minne. 
Å anvende infografikk, bildemetaforer, visuell mnemoteknikk og historie-
fortelling kan løfte glemmekurven 20 – 30 prosent. 
Variere temaet: Det er også bevist at det å benytte flere innfallsvinkler (og medi-
er) i samme sak vil kunne ha god effekt.  
Konklusjoner: Det vekker også oppmerksomheten blant tilhørne dersom 
foredragsholder konkluderer (eller viser sammendrag) flere ganger gjennom 
økten.   
 
Men dersom du er en som plager publikum med trøtte og meningsløse 
PowerPoint presentasjoner, da har du en vei å gå. Slike tekstbaserte ”huske-
lapper” fungerer ganske enkelt ikke sammen med det menneskelige sanseap-
paratet.
 
Du er nødt til å huske på glemme- og oppmerksomhetskurven når du plan-
legger presentasjonen din. For du vil vel ikke at halvparten av det du presen-
terer skal forsvinne i publikums hoder med det samme? Og dessuten vet du 
kanskje ikke hvilken halvpart. 

Glemme- og oppmerksomhetskurven
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Litt om didaktikk

Pedagogikk er et overordnet begrep og har med skole og utdanning å gjøre.  
Men det er didaktikken din som vil avgjøre hva du får til, der og da, når du 
skal overføre kunnskap til et publikum.

Denne seksjonen gir en kort forklaring av begrepet didaktikk - og relaterer-
dette til din rolle som informasjonsdesigner, foredragsholder eller foreleser.      
  

Seksjon

Litt om ditaktikk
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Didaktikk i yrkeslivet 
Ordet didaktikk kommer fra to greske ord, didaskein, som betyr å lære, un-
dervise eller klargjøre, bevise og didakti’ké techné, som betyr undervisnings-
kunst. Ordet blir derfor gjerne oversatt med undervisningslære.

Didaktikken befatter seg med tre grunnspørsmål: Undervisningens hva, hvor-
dan og hvorfor. Innen pedagogikken finner man en snever og en vid forstå-

else av didaktikkens innhold. Enkelte 
avgrenser didaktikk til å bare omfatte 
undervisningens hva og hvorfor, dvs. 
en drøfting av undervisningens mål, 
innhold og begrunnelser, mens hvordan 
man skal undervise reserveres for me-
todikken, slik at didaktikk og undervis-
ningsmetodikk blir sideordnede begreper. 

I vid betydning inkluderer didaktikken 
ikke bare undervisningens mål, innhold og begrunnelser, mens også den 
praktiske tilretteleggelse og vurdering av undervisningen. Her blir med andre ord 
undervisningsmetodikken og evalueringen av undervisningen og læringen en 
del av didaktikken. Denne siste forståelsen er nok den mest vanlige i dag.

Enkelte opererer med en teoretisk orientert didaktikkforståelse. En kan finne 
didaktikk definert som teori om undervisning og teori som anvisning for un-
dervisning, mens andre fokuserer mer på praksissiden og definerer didaktikk 
som praktisk-teoretisk planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av 
undervisning og læring.

En kan skjelne mellom en analytisk didaktikk og en normativ didaktikk. I den 
analytiske didaktikken legges det vekt på å forstå det som skjer i undervis-
ningen. I den normative didaktikken er man opptatt av å drøfte idealene for 
opplæringen og foreskrive prinsipper for valg av innhold og framgangsmåter 
i undervisningen.

En kan også skjelne mellom allmenn didaktikk og spesiell didaktikk. Allmenn 
didaktikk omfatter problemer som gjelder undervisning generelt, mens den 
spesielle didaktikken konsentrerer seg om problemer knyttet til undervisning 
i bestemte fag (i historie, matematikk osv, også kalt fagdidaktikk, yrkesdidak-
tikk) eller undervisning rettet mot bestemte aldersgrupper (førskoledidaktikk, 
voksenpedagogikk).

I faglitteraturen kan en finne at enkelte inkluderer i didaktikken en drøfting 
av de spørsmål som i særlig grad er knyttet til oppdragelsen, mens andre skil-
ler ut oppdragelsesteori som et eget fagfelt som krever en egen framstilling.

Som foredragsholder eller 
webdesigner skal du oppnå 
noe mer enn bare være 
vellykket..

Litt om ditaktikk
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En modell for didaktisk analyse som er mye brukt i Norge de siste tiårene er 
såkalt didaktisk relasjonstenkning. 
 
Didaktikk og presentasjon 
Hva innebærer det å opptre didaktisk når du skal presentere? For det er dette 
begrepet som gjelder når du skal profesjonalisere dine verbale og visuelle 
virkemidler vis a vis et publikum. 

Som foredragsholder og foreleser skal du oppnå noe mer enn bare å bli lagt 
merke til. Du skal også sørge for at budskapet og innholdet ditt blir forstått 
- og at det fester seg i langtidsminet hos tilhørerne. Og da må du planlegge, 
utforme og opptre yrkesdidaktisk.  
 
Det vil si at de virkemidlene (instrumentene) du velger å bruke blir å anse 
som didaktiske parametre. Dine valg med hensyn til bruk av tale, tekst og 
visualiseringer skal utgjøre en effektiv didaktisk helhet. Og målet med denne 
helheten skal være at tilhørerne: 

 1.  Følger godt med under presentasjonen 
 2.  Forstår det som blir presentert 
 3.  Husker innholdet lenge etter foredraget 
 
Alle teorier og praktiske detaljer i denne veilederen handler derfor om å 
fungere didaktisk, og om hvordan du på best måte skal planlegge, utforme og 
målrette de didaktriske instrumentene du har til rådighet. 

All presentasjon bør tilrettelegges ”ditak-
tisk.” Det dreier seg om å rafinere data, eller 
rå informasjon, slik at det vil fungere som 
læringsmateriell som tilhørene trives med, 
forstår og husker.  
 
Illustrasjonen til høyre viser de trinnene rå 
data eller ubearbeidet informasjon må gjen-
nom før det oppstår kunnskap. Alt for ofte 
opplever vi at det kun er data vi blir servert.  

Litt om ditaktikk
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Grafikk og bilder fremmer læring

Begrepet Picture Superiority Effect stemmer fra miljøene rundt forskning og 
undersøkelser med hensyn til hvordan bilder og grafikk påvirker menneske-
sinnet. 

Denne seksjonen forklarer hvorfor og hvordan bilder kan bidra til å styrke 
læringsprosessene og skape mer effektiv kunnskapsoverføring. Lær deg 
reglene! Anvend reglene! 

Seksjon

Grafikk og bilder fremmer læring
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Grafikk og bilder fremmer læring
Eksperimenter viser at dersom en mottaker er full av auditiv informasjon 
kan hun fortsatt ha (mental) plass til å prosessere visuell informasjon. Denne 
egenskapen burde utnyttes bedre. 
 
Før de fyller fire år har de fleste barn lært å synge til bildebøker. Det er ikke 
notene og ordene som gir sangen mening, men bildene. Litt senere lærer vi 
alfabetet gjennom bildene i abc-bøkene våre. 
 
Picture Superiority Effect
Gjennom hele livet har bilder (her som fellesbetegnelse for plansjer, informa-
sjonsgrafikk, fotografier, tegninger) avgjørende betydning for vår evne til å 

oppdage, oppfatte og å lære. Men 
har vi glemt hvor viktig dette språket 
er? Eller har vi aldri riktig forstått 
betydningen av det? Er bilder bare 
noe vi «pynter» med – eller noe vi 
av praktiske grunner anvender som 
formelle referanser? 
 
I følge teorien om Picture Superiority 
Effect er bilder lettere å huske (recall) 
enn ord. Og i følge Dual Coding-teori-
en består menneskesinnet av hen-
holdvis visuell og verbal forståelse. 
Konkrete (ting og hendelser) blir la-
gret i begge versjoner, mens abstrak-
te konsepter blir kun lagret verbalt. 

 
Bildehukommelsen har to betydelige fordeler samelignet med ord. Bildene 
er rent perseptuelt mer distinkt forskjellig enn ord. Bilder vil dessuten kunne 
fremme en spontan mening mer tydelig og fullstendig enn med ord.      

Vi gjenoppdager gammel kunnskap
Senere års forskning innen psykologi og pedagogikk har gitt oss nye kunn-
skaper på dette feltet. Vi har fått muligheten til å gjenoppdage bildets kom-
munikasjonskraft og betydning som didaktisk hjelpemiddel. I dagens bilde-
baserte verden kan dette få stor betydning for innstruksjon, både på barne- og 
ungdomstrinnene og i forbindelse med voksenopplæring. La oss se litt 
nærmere på dette gjennom noen kjente pedagogiske eksperimenter: 

Den anerkjente pedagogiske psykologen Jerome Bruner har bevist at vi hus-
ker 10% av det vi hører, 30 % av det vi leser, 60% av det vi ser og 80 % av det 
vi ser og gjør. Det er videre kjent gjennom eksperimenter foretatt av professor 

Grafikk og bilder fremmer læring

Gjennom hele historien har bilder (visualise-
ring) hatt avgjørende betydning for vår evne 
til å utforske, oppdage, oppfatte og lære.
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Edvard Tufte, ved universitetet i Los Angeles, at studenter som ble forelagt en 
egnet kombinasjon av tekst, fotografier og grafikk hadde høyest motivasjon til 
å lese hele stoffet, de husket stoffet bedre og de var bedre i stand til å gjenfor-
telle (recall) etter et antall uker. 

Professor i nevrologi og pedagogikk ved Harvard, Dr. Howard Gardner lan-
serte i 1984 teorien om multiintelligens (Multiple Intelligence) – der han hevdet 
at mennesket har sju «intelligenser» - og ikke bare én generell IQ. En av disse 
sju intelligensene er den visuelle (Spatial Intelligence). Det er den som sorterer 
og bestemmer hva vi får ut av synsinntrykkene. 

I årene etter lanseringen av Gardner’s MI-teori har mange kjente psykologer 
og pedagoger beskrevet egenskapene ved og mulighetene for å spille på «vi-
suell Intelligens», og det er mange skoler over hele den vestlige verden (også 
i Norge), som har implementert metoder for bedre og mer målrettet bruk av 
visualisering. La oss se nærmere på hvorfor og hvordan dette kan ha betyd-
ning i undervisning.
 
De store talls lov
Undervisning (og presentasjon) dreier seg ofte om å planlegge etter de store 
talls lov. For å kunne undervise eller forklare noe overfor mange mennesker, 
må vi standardisere innhold og metoder. Det må skapes overføringsmetoder 
som favner større grupper. Vi må derfor tilpasse oss disse (større) gruppenes 
læringsmønstre (les mer om læringsmønstre på side 72). 

Ifølge Howard Gardner er kun ca. 20 % av tverrsnittet av befolkningen ty-
piske verbalt intelligente, mens hele 45 % er visuelt intelligente. Men når han 
undersøker hvem som kjennetegnes ved en kombinasjon av disse to intelli-
gensene, så anslår han det til 67% av befolkningen (de fleste med overvekt 
på det visuelle). Man kan forenklet si at nærmere 2/3 av voksne mennesker (i 
vesten) tar opp informasjon langt mer effektivt gjennom en kombinasjon av 
tekst og bilder enn med tekst alene.

Den pedagogiske forskeren Ruth Colvin Clark tok for seg to grupper og fant 
ut: at den ovennevnte 2/3-gruppen (se diagram) oppnådde over dobbelt så 
høy læringseffekt (langtidsminnet) dersom de ble forelagt både tekst og gra-
fikk. Den andre gruppen, de typiske lingvister, oppnådde «kun» 20 % bedre 
læringseffekt. Hun kom altså frem til at begge grupper tjener på dette. 

Dette er helt i tråd med hva andre forskere er kommet frem til (jf. Edvard 
Tufte). Kombinasjoner av tekst og grafikk gir bedre læringsresultat for de 
fleste gruppene i samfunnet. Vi får altså en «store tall»-effekt dersom denne 
budskapsformen beherskes og benyttes aktivt og målbevisst.

Grafikk og bilder fremmer læring

Over: Søylene viser graden av kunnskaps-
opptak henholdsvis med eller uten visualise-
ring i læremidlet (beige søyle). 
Venstre par viser effekten (grønn søyle) 
overfor individer med høy visuell intelligens 
(ca 100%)  Høyre par viser effekten hos 
individer med høy lingvistisk intelligens (ca 
20%).
 

. 
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Hva skjer når vi ser på bilder?
La det være klart, det å bruke bilder for å fremme læring er ikke noe tryl-
lemiddel. Bildene blir kun effektive dersom de velges riktig, blir korrekt 
kommentert og tilpasset læringssituasjonen. Det å effektivisere kunnskapso-
verføringen ved hjelp av bilder kan være en faglig krevende prosess. La oss se 
litt på hvorfor bruk av bilder kan være så effektivt.

Når man planlegger for integrert bruk av bilder i presentasjoner og opplæ-
ringsmateriell, må man ta hensyn til egenskapene både ved arbeidsminnet 
og langtidsminnet. Disse to sidene av vår perseptuelle ”intelligens” har ulik 
karakteristikk når det gjelder kapasitet; evnen til å holde på informasjonen og 
til å behandle den (prosessere). 

Arbeidsminnet har svært begrenset kapasitet, både når det gjelder volum og 
varighet (utholdenhet). Langtidsminnet har nærmest ubegrenset kapasitet for 
lagring - både i volum og varighet. 

Det er imidlertid i arbeidsminnet de mentale prosessene som fører 
til forståelsen og læringen foregår. Det er her den bevisste mani-
puleringen med data og resonnementene med dem – både fra lang-
tidsminnet og arbeidsminnet - finner sted.

I de senere år har forskerne funnet ut at arbeidsminnet systema-
tisk skiller ut og særbehandler to ulike informasjonsarter. Dette er 
de visuelle og auditive prosesskamrene. Det er dessuten bevist at 
disse to delene av arbeidsminnet har individuell kapasitet. De kan 
fylles opp parallelt og behandle sine respektive informasjonstyper 
uten at den ene stjeler kapasitet fra den andre. Eksperimenter viser 
at dersom en mottaker er full av auditiv (tale) informasjon kan hun 
fortsatt ha god plass til å prosessere visuelle informasjon. Denne 
egenskapen burde utnyttes bedre når vi skal presentere. 

En effektiv metode for å utnytte disse to prosesskamrene optimalt er derfor 
å tilføre dem to ulike informasjonstyper parallelt - men synkront og med det 
samme temaet. Denne presentasjonsformen vil trolig mange hevde at de har 
utført, utallige ganger, gjennom den klassiske kombinasjonen av tekst og 
bilder i bøker eller under presentasjoner. Men nettopp her ligger det en viktig, 
ny sannhet:

Når du kombinerer to visuelle språk (trykt tekst og bilder) skaper du konkur-
rerende prosesser i det samme minnekammeret (sensorregisteret). Lærings-
prosessen kan derfor bli forstyrret eller i det minste betydelig forsinket.

Det er nettopp denne nye kunnskapen som på mange måter er revolusjo-
nerende. Vi ser her at det vi tradisjonelt har sett på som verbal informasjon 

Grafikk og bilder fremmer læring

Nyere forsking har gitt oss verdifull kunn-
skap om hvordan hjernen motta og bearbei-
der visuelle inntrykk. 
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(trykte medier eller tekst i presentasjoner) i realiteten blir behandlet som vi-
suelle inntrykk i arbeidsminnet. Ordene blir tolket som visuelle - akkurat som 
bildene. Vår evne til å sortere og tolke begge disse konkurrerende elementene 
parallelt er begrenset. 

Samtidig ser vi at vi med denne nye kunnskapen også kan utnytte den visuelle 
kapasiteten langt bedre. Vi kan lære oss å fremme kombinasjoner av verbal 
(oral) og visuell informasjon som utnytter arbeidsminnet langt bedre.

Visualisering i praksis
Det er hovedsakelig ved hjelp av to medier (og situasjoner) vi utøver kunn-
skapsoverføring i yrkeslivet. Det er gjennom: 

  1. Presentasjoner (forelesninger)
  2. Dokumentasjon (papir, film, multimedia)

Den typiske foreleser (presentasjon) har en tendens til å vise bilder og tekst, 
eller tekst og tale samtidig ved hjelp av for eksempel PowerPoint. Dette er 

ikke en god utnyttelse av arbeidsminnet hos tilhøre-
ren. Som det vises til ovenfor, er det viktig at disse to 
visuelle prosessene ikke fremmes parallelt. 

Bilder og tale er best 
Bilder i kombinasjon med tale er derimot en effektiv 
kommunikasjonsform.
Den typiske læreboken (dokumentasjon på papir 
eller websider) eksponerer enten ren tekst eller en 
kombinasjon av tekst og bilde. Som regel blir bildene 
også beskrevet i den løpende teksten. Dette er heller 
ikke en ideell kombinasjon, selv om måten dette 

gjøres, og effekten som oppnås varierer fra dokument til dokument. Selv om 
slike dokumenter er helt avhengig av ulike former av illustrasjoner, er det 
viktig å vite at bilder og tekst kan slå hverandre i hjel. Den eneste måten å 
avhjelpe dette problemet på er å: 
 
 1.  Begrense den tekstede bildeforklaringen (bruk korte  
  bildetekster).
 2.  Benytte relativt store bildeflater med pekere (små «skilt»  
  som peker ned til detaljer i bildet).
 3.  Kun bruk stemme (under presentasjoner) til å beskrive  
  bildene. 

Det ideelle er som regel å presentere bilder med lydkommentarer (stemme) 
– enten gjennom personlige presentasjoner eller som lydfiler på CD-ROM 
eller over avspilling/nedlastning over Internett. For de som utvikler multime-

Grafikk og bilder fremmer læring

Stemmen din er mest effektiv når du skal 
forklare grafikk, infografier og bilder. 
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diabaserte opplæringssystemer er det viktig å ta alle hensyn her. (Og husk å 
dele denne kunnskapen med ditt publikum. Fordelen ved en slik forbedret 
opplæringsprosess må forstås før alle vil kunne ønske å ta det i bruk.)

I forbindelse med en typiske læringssituasjonen (som vi ofte forbinder med 
kombinasjoner som bøker og klasserom, eller presentsjoner og notatark), vil 
læringsprosessene kunne effektiviseres ved at:

 1. Det benyttes flere og bedre bilder (se reglene under)
 2.  Bildene presenteres og forklares uten bruk av tekst
 3. Dokumentasjonens bilder presenteres og forklares 
  uavhengig av teksten i hovedspalten

Bruk flere bilder, anvend dem større og oftere
Av det overstående fremkommer det at bilder fremmer motivasjonen og 
læringen. Men det er slett ikke lett å velge ut og kombinere bilder som ensidig 
vil ha en slik effekt. Det er flere faktorer du må ta hensyn til dersom dette 
mediet skal ha noen virkning. I mange situasjoner kan bilder faktisk komme i 
veien for læringsprosessen. Det vil føre for langt å gjennomgå de mer detal-
jerte retningslinjene for bildeutvelgelse, men la meg presentere de 12 viktigste 
reglene for mer effektiv didaktisk utnyttelse av bilder. 

 1.  Søk alltid muligheten til å bruke fotografier og 
  informasjonsgrafikk for å stimulere til motivasjon 
  og for å forsterke læringsprosessene.
 2.  Bilder har mange roller innen læring. Det er viktig å 
  vite eksakt hva bildets funksjon skal være før det 
  velges ut og bearbeides.
 3.  Mottakerne må ofte gis veiledning med hensyn til 
  hvordan bildet skal tolkes.
 4.  Dekorative bilder bør ikke brukes.
 5.  Bildene bør være så nær opp til virkeligheten som mulig.
 6.  Hvis et bilde skal benyttes til abstrakte forklaringer, 
  bør det presenteres og forklares på forhånd.
 7.  Når et bilde presenteres bør dette skje muntlig. 
  Ved skriftlig presentasjon bør teksten legges utefor 
  det øvrige tekstinnholdet.
 8.  Bildeteksten bør være kort og legges så nær inntil 
  bildet som mulig.
 9.  Bildeteksten skal stå til høyre eller under bildet.
 10.  Bilder som skal tolkes må forenkles og merkes, slik at 
  de aspektene som har med tolkningen å gjøre blir 
  gjort mest tilgjengelig.
 11.  Alle bildedetaljer må være godt synlig.
 12.  Bruk fortrinnsvis bilder som er godt kjent hos målgruppen. 

Grafikk og bilder fremmer læring

Husk å alltid forklare bildene (i dokumenta-
sjon). Dette vil de fleste leserne vite: 
 
 Hvem
 Hvor 
 Hva 
 Hvorfor 
 Hvordan 
 Når  
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La oss avslutte denne seksjonen med å trekke noen tråder mellom Aristoteles 
utsagn og didaktikken. Det kan være fristende å hevde at typiske lærere også 
er typiske ”lingvister.” Det vil si, personer som legger hovedvekt på det skrift-
lige og som foretrekker å formidle kunnskap med ord; tekst og tale. 

Dessverre et det også slik at 
mange typiske lingvister ubevisst 
planlegger kunnskapsoverførin-
gen (og læremidlene) ut fra den 
antagelse at målgruppen også be-
sitter den samme «intelligensen.» 
Med andre ord at disse også er 
lingvister og besitter et reservoar 
av indre bilder som bekrefter og 
nyanser ordene de hører og leser. 

Slik er det dessverre ikke. Den 
typisk gode formulering; en tale 
eller velskreven tekst (ofte litt for 

lang) er som regel ikke egnet til å skape gode læringsprosesser overfor alle 
slags grupper. Tverrsnittet av samfunnet på alle plan er faktisk ikke «intelli-
gente» på den måten. Det er virkelige bilder de trenger (og vil ha) - og de vil 
helst ha dem servert uten den visuelle konkurransen teksten ofte represente-
rer.

Det er først når du supplerer med bilder på papir eller projiserer dem i 
presentasjoner, kun supplert med det TALTE ord, at du bidrar til å forbedre 
læringsprosessene ut over det konvensjonelle. Det er i slike situasjoner den 
ekstra minne- og læringsprosessen hos det verbalt-visuelle mennesket trer i 
kraft – til det beste for sender og mottaker. Hvis ikke blir alt ved det gamle - 
uansett hvor moderne teknologi du anvender.

Og dagens medievaner vil gradvis forsterke behovet for å utnytte denne 
didaktiske situasjonen. 

– ”…det blir ingen kunnskap uten bilder” - Aristoteles

Grafikk og bilder fremmer læring

To vitenskapelige artikler publisert i Science 
2.0 og Journal of Science Education and 
Technology viser at klassiske undervisnings-
former gir svakt kunnskapsutbytte.
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Noen trekk ved målgruppen

Målgruppene dine består av individer! Deres bakgrunn, sosiale situasjon, 
erfaringene og kunnskaper er forskjellig. Dette vet alle profesjonelle kommu-
nikatører.

Men for deg er det ofte viktigst å ta hensyn til de egenskapene som danner 
deres oppmerksomhet, motivasjon, behov for stimuli, persepsjon og lærings-
mønster. I denne seksjonen ser vi på dine tilhørere og deres egenart som 
lærende individer.  
  

Seksjon

Noen trekk ved målgruppen
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Trekk ved målgruppen
Når du planlegger en presentasjon, 
et kompendium eller alle de små og 
store detaljene i et komplett opp-
læringsprogram, er du en forvalter 
av menneskesinnet. Det er kunder, 
kollegaer og nære ansatte som skal 
nås. Det er enkeltindividet som skal 
nås, men det er gruppen som skal 
undervises. Du må altså lære å forstå 
hvordan det lærende mennesket tenker og hva som er særtrekkene ved 
de ulike gruppene du skal kommunisere faginnholdet med. 

Kunnskapsvisualisering (og instruksjonsdesign) handler om å skape 
verbal-visuelle hjelpemidler og læringssituasjoner på grunnlag av ana-
lyse og faktakunnskap om læringsmønstre hos folk flest og hos voksne 
yrkesutøvere spesielt. Hvordan tenker de? Hva er deres muligheter 
og hindringer for å lære? Hva er det som motiverer dem? Hvordan 
oppfatter de meldinger og instruksjoner? Dette er noen av de mange 
spørsmål du må dvele ved.  La oss se på de viktigste:

Oppmerksomhet

Du oppnår ikke automatisk elevens oppmerksomhet dersom du skaper 
aldri så gode læremidler. Elevenes evne og vilje til oppmerksomhet blir 
preget av mange faktorer. Noen av disse kan du påvirke både i og uten-
for selve læremidlet. Vi skal se nærmere på de mest anvendte virkemid-
lene for å skape oppmerksomhet:

Oppmerksomhet overfor selve læringspro-

grammet

En vanlig feil ved sammensatte opplæringspro-
grammer er at de ikke får tilstrekkelig fokus 
etter at de er lansert. Man kan si at målgruppen 
ikke lærer å forstå den grunnleggende ideen 
med programmet eller de blir ikke satt godt 

Noen trekk ved målgruppen

Trekk ved målgruppen

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet overfor læringsprogrammet
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nok inn i innholdet. Ofte er det også slik at de ganske enkelt ikke blir 
påminnet betydningen, tider og mål i tilstrekkelig grad. Vi velger å kalle 
dette opplæringen om læringsprogrammet. Ved alle læringsprogrammer er det 
viktig at det skapes:  

   Ro, tro og oversikt. 
 
Disse tre parametrene må innarbeides i målgruppens bevissthet. Først 
og fremst for å skape motivasjon og eventuelt endre holdninger (se 
mer om dette senere i denne delen). Det siste punktet er også viktig for 
å vedlikeholde oppmerksomheten og sette fokus på fremdriften. For å 
få til dette ”trespannet” i elevens hode bør det utvikles et opplæringspro-
gram for opplæringsprogrammet. Dette kan gjennomføres som presentasjo-
ner – der det legges vekt på å oppnå akkurat det disse tre ordene står 
for. 

Det kan også være behov for andre vedlikeholdsmetoder for å holde 
på oppmerksomheten til læringsprogrammet. Disse kan nevnes som 
mulige virkemidler:

 • Utvikle et symbol for programmet (dette kan festes på PC’n eller  

  i annen tilknytning/nærhet til deltager)

 • Gjennomføre statussamlinger (”peptalks”, erfaringsgrupper)

 • Benytte intranett eller e-mail til positive remindere – eller tips 

  og triks knyttet til programmet

 • Benytte brev og/eller plakater til å fremme programmet

 • I alle former: presentere statistikk over fremdrift, antallet som har  

  oppnådd ønsket nivå og lignende

Et opplæringsprogram som ikke tar hensyn til det faktum at det først 
må skapes oppmerksomhet og deretter må denne oppmerksomheten 
holdes oppe, vil ofte bli langt tyngre (og ta lengre tid) å gjennomføre. 

Skape oppmerksomhet i selve læremidlet 

I selve læremidlet er det å skape oppmerksomhet (attention) et virke-
middel for å øke innlæringseffekten. Det kan sies at et hvert læremid-
del, for eksempel en presentasjon, en bok eller en webside, må fungere 
som en symfoni. Det underliggende temaet danner det melodiøse 
(hovedstoffet). De ulike satsene og arrangementet danner høydepunk-
tene (det som er viktigst å huske). I den symfonien, som utgjør et 

Noen trekk ved målgruppen

Ro, tro og oversikt

Skape oppmerksomhet i selve læremidlet
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læremiddel, har du mange oppmerksomhetsvekkere til rådighet. Her er 
noen av dem: 

 • Bevegelse (animasjon)

 • Styrkegrad (større, mindre, lang, kort)

 • Bilder og grafikk

 • Farger

 • Piler (pekere)

 • Rammer og fargeflater

 • Lyd (stemme, stemmeleie)

 •  Gester og fakter (foredrag) 

Men fremfor alt er det viktig å påpeke at den mest effektive metoden 
for å skape oppmerksomhet er å ”plassere” informasjonen i hodet på 
eleven før læringen skal finne sted. Det er viktig å skape oppmerksomhet 
overfor hele læringsprogrammet og å ta hensyn til at alle blir motivert 
og klare for inntak av den nye kunnskap.  (Les mer om dette i Profes-
sor Rune Pettersons kompendium ”Attention”.) 

Motivasjon

Dagens yrkessamfunn, med hurtig skiftende situasjoner, ufrivillige for-
styrrelser og stadige krav til å lære nytt og mestre nye teknikker, setter 
et hvert nytt opplæringsprogram på prøve. De som skal delta i et møte, 

eller på et kurs for å lære, befinner seg som regel allerede i 
en vanskelig situasjon - der informasjonsstrømmen er tett 
og mengden informasjon som skal sorteres ut er stor. De 
som iverksetter møter og opplæringsprogrammer og/eller 
utvikler læremateriell må derfor ta hensyn til de fundamen-
tale menneskelige faktorene som fører til at læring faktisk vil 

skje. I denne seksjonen vil vi oppsummere noen nøkkelspørsmål som 
må stilles når det skal utvikles læremidler. 

Motivasjon og situasjon: 

Et hvert hjelpemiddel må ha evnen til trenge gjennom målgruppens 
”sperrer”. Det er viktig å være klar over at hjelpemidlet i seg selv kan 
være en sperre som reduserer motivasjonen – eller i det minste ”holder 
ved like” en lav motivasjon hos målgruppen når det gjelder å ønske å 
sette seg inn i det nye stoffet. Dette fenomenet vil med andre ord ha 
betydning for den type hjelpemiddel (medium og form) som bør vel-

Noen trekk ved målgruppen

Motivasjon
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ges. I miljøer og situasjoner med lav motivasjon hos målgruppen vil det 
for eksempel være umulig å få til en læringsprosess utelukkende med 
skriftlig materiale. En annen situasjon som ofte preges av ustabil moti-
vasjon er online læring (e-læring). Slike situasjoner medfører som regel 
at målgruppen må absorbere det nye stoffet i små ”glimt” inn i mellom 
andre gjøremål. I slike tilstander nytter det lite med lange tekstblokker 
på skjerm. Det kan nevnes mange eksempler på feil kombinasjon av 
situasjon og læremiddel.  

Situasjon: Alle læremidler (medier) er også en ”situasjon”. Du kan ikke 
se på mediet som skal anvendes avsondret fra den situasjonen det skal 
benyttes i. Når læremidlet velges og utformes må designeren alltid ha si-
tuasjonen i tankene (for eksempel: hjemme, på jobben, kveld, avslappet, 
online osv). Hva slags situasjon som kan velges i innlæringsøyeblikket 
kan ha stor betydning for motivasjonen og læringsevnen til målgruppen. 

La oss se litt nærmere på de situasjonene som kan redusere motivasjo-
nen – eller styrke den. Vi har valgt å sette dette opp som korte beskri-
velser med forslag til løsning.   

Mangel på læringsmiljø 

Voksenopplæring i form av online læring (e-læring) fører ofte til man-
gel på miljø rundt emnet. Eleven blir ofte sittende ”ensom” med sine 
læremidler og spørsmål.  

Løsning: Online situasjonen og -læremateriellet vil alltid kreve oppkla-
rende samlinger og muligheter for å skrive ut og lese i en annen situa-
sjon. Gi eleven så mange alternative muligheter som mulig. 

Mangel på stimuli (belønning) 

Mange læringssituasjoner mangler stimuli (belønning ved måloppnå-
else). Særlig gjelder dette situasjoner der målgruppen må klare seg selv. 
 
Løsning: Sørg for at elevene kan motta feedback fra en veileder/lærer 
- eller i det minste fra en automatisk generert test. En autogenerert test 
kan representere et reelt intensiv, som for eksempel denne type feed-
back: ”Du ligger nå x poeng over gjennomsnittet”. Eller: ”Du er nå på god vei 
med den nye kunnskapen din.”  

Manglende ønske om kunnskap 
Ofte er motivasjonen lav fordi eleven ikke har fått tilstrekkelig infor-
masjon om betydningen (nytteverdien) og omfanget av det som skal 
læres. 

Atskillige læringsprogram har gått i 
vasken fordi det utelukkende har vært 
satset på PC-tilknyttede situasjoner.

Noen trekk ved målgruppen

Mangel på læringsmiljø

Mangel på stimuli (belønning)
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Løsning: Den som skaper læringsprogrammet (og hjelpemidlene) må 
introdusere disse på en motiverende måte. Det må ganske enkelt ska-
pes et ”læreprogram” for hjelpemidlene. Overføring av kunnskap skjer 
mest effektivt når målgruppen er klar til å lære.

Urealistiske eller manglende mål 
Mange organisasjoner og/eller kunnskapsformidlere setter diffuse mål 
eller utelater å sette målbare mål. Dette fører som regel til en svekkelse 
av motivasjonen hos målgruppen over tid.  

Løsning: Et hvert læringsprogram må presenteres med generelle og 
individuelle mål – og målene skal være tallfestet (se mer om dette i det 
avsluttende kapitlet).

Opplæringsprogrammet skaper uro og stress 

Konstruktiv uro og endog stress, kan ha positiv innvirkning på mål-
gruppen. En høyere grad av slike tilstander kan demotivere og nedsette 
læringskapasiteten. 
 
Løsning: Et hvert opplæringsprogram må starte med at elevene får ro, 
tro og oversikt. Dette kan skje gjennom samlinger eller egne utviklede 
startprogrammer.

Opplæringsprogrammet eller foreleser har et dårlig rykte 
Det er typisk at de fleste som skal erverve ny kunnskap søker informa-
sjon om programmet og materiellet hos andre. Dersom programmet 
blir negativt eller feil beskrevet vil dette påvirke motivasjonen til ved-
kommende. I mange organisasjoner legger man ut læremidlene online. 
Punktum. Dette vil i seg selv kunne skape lav motivasjon.    
 
Løsning: Ta hensyn til at alle opplæringsprogrammer må utformes som 
tre faser: Introduksjonen, gjennomføringen og avslutningen. Hver av 
disse fasene krever en egnet verbal og visuell strategi.

Som det fremgår over er det mange menneskelige faktorer som setter 
grenser for vår evne til å nå frem til den enkelte i målgruppen. I dette 
kompendiet må vi samtidig stille spørsmål om disse utfordringene vil 
bestemme utformingen av hjelpemidlene. Svaret er ja. La oss formu-
lere dette som et nytt punkt i situasjonslisten:    

Noen trekk ved målgruppen

Urealistiske eller manglende mål

Opplæringsprogrammet eller foreleser har dårlig 
rykte

Opplæringsprogrammet skaper uro og stress
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Hjelpemidlene har feil utforming

Læremidler som er dårlig organisert (struktur) og amatørmessig utfor-
met (design) vil føre til redusert motivasjon. Dette problemet forster-
ker seg markant vis à vis umotiverte elever. 
 
Løsning: Læremidlene må alltid utformes med utgangspunkt i prinsip-
pene og reglene for kunnskapsvisualisering og instruksjonsdesign (In-
structional Message Design). Ikke sett teknologi eller ”bekvemlighet” 
som mål i seg selv. Et godt opplæringsprogram krever som regel godt 
synlige og ”materialiserte” læremidler.

Som ansvarlig for utviklingen av hjelpemidler for kommunikasjonen i 
forbindelse med et læringsprogram, må du alltid ta hensyn til motiva-
sjonsparametrene. Dette innebærer at læremidlene -  innholdet, struk-
turen, formen, situasjonen og rekkefølgen de legges frem med - kan 
være avgjørende for å bygge opp og holde på motivasjonen. Det å søke 
å oppnå god og varig motivasjon hos elevene er et viktig suksesskrite-
rium.

 
Persepsjon

Persepsjon og oppmerksomhet

Persepsjon er uttrykk for hvordan vi (dvs. hjernen vår) reagerer på sti-
muli og hvordan vi mottar og tolker informasjon. Dette skjer gjennom 
seleksjon, organisering og tolkning. Alle disse tre stadiene må ”behand-
les” når man skal kommunisere effektivt med forståelse og læring som 
mål!
 
Her følger en oppsummering av de mest relevante persepsjonssituasjo-
nene, slik de ofte fungerer hos den typiske mottaker av et budskap, når 
han eller hun skal lytte, se, lese og lære: 

Persepsjonen er selektiv

Menneskene forholder seg bare til noen av de kognitive signalene i bil-
der, grafi kk, lyd, tekst og bevegelse. Det gjelder å presentere budskapet 
i den formen som passer best – og konsentrere seg om denne. 

Kommentar: Det er for eksempel typisk ved mange multimedia-presen-
tasjoner (overheads til foredrag, Flash-animasjoner, online interaktivitet 
og lignende) at mange detaljer beveger seg samtidig eller for tett på 

Undersøkelser viser at gode, profe-
sjonelt utformede bøker - gjerne med 
”glossy” omslag - skaper bedre motiva-
sjon og utholdenhet med hensyn til å 
gjennomføre opplæringsprogrammet. 

Noen trekk ved målgruppen

Hjelpemidlene har feil utforming

Persepsjon

Persepsjon og oppmerksomhet

Persepsjonen er selektiv
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hverandre. Det er også karakteristisk at online læremidler generelt har 
for mange detaljer eller for tett innhold. Sørg for luft, gi plass mellom 
elementene – og pass på at alt står stille! Bruk animasjon kun når det er 
påkrevet for å vise en prosess som er i bevegelse, eller når animasjonen 
kan bidra til å skape en klarhet som ikke hadde vært mulig uten denne 
bevegelsen. (Les mer om dette i seksjonen ”Visulisering”.)     

Persepsjonen er relativ og ikke absolutt

Mottakerne er som regel ikke innstilt på ”din kanal”. Du må tilpasse 
budskapet til den som skal lære og det må skapes oppmerksomhet og 
fokus på relevante detaljer for å oppnå kommunikasjon. Det er ikke, 
som mange tror, slik at det budskapet vi har utformet alltid vil bli mot-
tatt og forstått av den målgruppen det er rettet mot. 

Kommentar: Det er karakteristisk for mange læremidler at de ikke er 
tilpasset de som skal lære. Selv en enkel presentasjon, eller et tilsy-
nelatende enkelt skjermbilde i en applikasjon kan være vanskelig 
tilgjengelig for alle de som ikke har vært med på å utvikle det. Spør 
deg alltid: ”Hvordan vil en ikke innvidd person oppfatte dette”. Eller, 
”Blir dette forstått av en som ikke kan …..” osv. Det beste vil være å spørre 
personen(e) før du legger for mye i den endelige utformingen av lære-
midlet.

Persepsjonen blir sterkt påvirket av hva vi forventer å oppleve

Det er typisk for feilslått kommunikasjon at man ubevisst har sett 
bort fra forventningene i målgruppen. Det er svært vanlig at designere 
skaper sin egen uttrykksform. Denne kan bomme helt på forventnin-
gene til målgruppen. Dette gjelder også for fagmannen som glemmer å 
tilpasse seg den manglende fagligheten hos målgruppen.

Kommentar: Målgruppen har som regel forventninger både til innhold 
og utseende. Mange læremiddelutviklere blir overrasket når de oppda-
ger hvor stort avvik det kan være mellom det som presenteres mål-
gruppen og det de forventer å oppleve, se eller motta. Noen eksempler 
kan illustrere dette:  

 • Dersom en interaktiv multimedia-presentasjon har meny-

  valgene til høyre i grensenittet, vil de kunne bli oversett.  

 • Dersom symboler og bildemetaforer i en presentasjon gir feil   

  assosiasjon vil de kunne forvrenge budskapet.  

Spør deg alltid: ”Hvordan vil en ikke 
innvidd person oppfatte dette....?”

Noen trekk ved målgruppen
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 • Dersom teksten til et bilde plasseres over bildet vil disse ele-  

  mentene ikke bli satt i sammenheng. 

 • Når tittelen på avsnittet ikke er entydig vil eleven bruke feil   

  (og mye) energi under selve lesningen. Som læremiddelutvikler 

  må du alltid søke å fi nne frem til målgruppens forventninger. 

Persepsjonen blir sterkt påvirket av den visuelle klarheten 

i budskapet!

Alt for ofte blir budskapet forkvaklet med manglende klarhet i bruken 
av de ulike visuelle elementene. Dette fører som regel til at budskapet 
ikke når frem på den korte tiden man ofte har til rådighet. 

Kommentar: Visuell klarhet er Alfa og Omega ved fremstilling av lære-
midler. Denne kan reduseres på mange måter, for eksempel gjennom 
feil skriftvalg, feil proporsjoner, feil fargekombinasjoner, hurtig skiften-
de og motstridende bilder og animasjoner og mange andre forstyrrel-
ser. For en læremiddelutvikler er visuell klarhet og konformitet lov (les 
mer om dette i ”Hvordan bør du bruke verbal-visuelle virkemidler?”) 

Multiintelligens

Om de syv intelligensene

Menneskene har ikke én intelligens – vi har syv!  På starten av 80-tallet 
lanserte Harvard-forskeren Howard Gardner (professor i nevrologi og 
pedagogikk) sin teori omkring multiintelligens. Gardner er hjernefor-
sker og gjennomførte sammen med fl ere kollegaer forskning omkring 
separate intelligenser i den menneskelige hjerne. 

Vi er alle født med de 7 ulike typene intelligens, men vi utvikler dem 
og benytter dem i ulik grad opp gjennom livet. Barn benytter alle de 
syv intelligensene på en naturlig måte, noe som gjør dem meget dyktige 
til å lære. Men alle kan lære bedre dersom undervisningen kan legges til 
rette for den/de beste læringsmetodene hos den enkelte.
 
Gardner fant blant annet frem til sin intelligensteori ved å bedøve deler 
av hjernen samt ved å undersøke mennesker med hjerneskader. Han 
fant ut at hver intelligens er lokalisert til sin bestemte plass i hjernen. 
Bedøver du f.eks. språksenteret og ber en person synge ”Ja, vi elsker”, 
vil vedkommende bare bable uforståelige ord, mens melodien vedkom-

Mange budskap har oppnådd redu-
sert læring hos målgruppen ganske 
enkelt fordi innholdet har vært for 
komplekst (for ”faglig”).

Howard Gardner’s forskning har gitt 
betydelige bidrag til pedagogikken. 
I dag leder han project Zero - et 
forskningsprosjekt som blant annet 
ser på mulighetene for mer effektiv 
voksenopplæring.  

Noen trekk ved målgruppen

Multiintelligens

Om de syv intelligensene

Persepsjonen blir påvirket av den visuelle klarhe-
ten i budskapet
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mende synger vil være riktig. Bedøver du derimot senteret i hjernen for 
musikalsk intelligens vil han eller hun uttale ordene riktig, mens selve 
melodien som synges blir feil. Gardner har funnet frem til at mennes-
ker har minst 7 ulike intelligenser:

Språklig/verbal intelligens 
Dette er evnen til å lese, skrive og kommunisere med ord. Denne intel-
ligensen er typisk høyt utviklet hos forfattere, poeter, talere, politiske 
ledere, journalister mv).

Logisk/Matematisk 

Dette er evnen til å tenke logisk og regne. Denne intelligensen fi nner vi 
typisk hos matematikere, vitenskapsfolk, ingeniører, økonomer, advo-
kater, revisorer mv.

Visuell/spatial 

Dette er vår visuelle sansekanal, dvs. de sanseinntrykkene vi tar inn 
gjennom øynene våre. Personer med visuell sansepreferanse har ofte 
utviklet dette høyt. De fl este mennesker er visuelt intelligente og fl est 
mennesker foretrekker å lære via visuelle sanseinntrykk.
 
Fonetisk (musikalsk) 

Denne intelligensen er knyttet til hørselen, vår auditive sansekanal. 
Musikalsk intelligens er evnen til auditiv sanseskarphet. Det vil si å 
kunne synge, spille, komponere og ha et godt gehør for lydnyanser og 
musikk. Blant annet er ca 18% av menneskene i den vestlige verden 
foretisk intelligente. De foretrekker å lytte fremfor å se på det som skal 
læres.

Kroppslig/kinestetisk 

Dette er evnen til kroppsbeherskelse og bevisst bruk av egen kropp og 
hender. Typiske eksempler på dette er idrettsfolk, dansere, skuespillere, 
håndverkere mv. Men denne egenskaper omfatter også evne til å lese 
andres kropp. Mange lærer mye av dette, som for eksempel fra fore-
dragsholdere og deres gester og fakter. 

Sosial 

Dette er kort og godt evnen til å omgås andre mennesker. Visste du at 
90% av all kommunikasjon mellom mennesker er ikke-verbal, og at et 
menneske kan sende ut 700 000 fysiske tegn med kroppen sin. Mange 
mennesker lærer best i ”sosiale” sammenhenger – det å gjøre ting 
sammen med andre, være i samspill med andre over tid osv.  

I boken ”Multiple Intelligences and 
Adult Literacy: A Sourcebook for 
Practitioners” tar Howard Gardner, 
Julie Viens og Silja Kallenbach for 
seg hvordan MI-teorien kan benyttes 
i forbindelse med utviklingen av 
læremidler for voksenopplæring.

Det fi nnes i dag mange hundre bøker 
om dette emnet. 

Noen trekk ved målgruppen
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Selvinnsikt 

Dette er evnen til ”adgang” til sin egen indre bane med følelser, verdier 
og intuisjon. Det å ha innsikt i seg selv og kjenne seg selv er en meget 
viktig egenskap, men den krever at det settes av tid til egenrefleksjon 
og tid til seg selv.

Multiintelligens i læremidler

For å skape gode læremidler er innsikt i våre ulike intelligenser et viktig 
hjelpemiddel. Tar du skrittet fullt ut og benytter denne kunnskapen be-
visst når du utformer hjelpemidlene, vil du ganske sikkert opparbeide 
en langt større formidlingsevne og læringseffekt hos dine målgrupper 
enn du gjør i dag. 
 

Forbrukerelektronikken nærmer seg et nivå der 
man kan kombinere tekst, lyd og bilde (evt. vi-
deo) i ”lommeformat”. Dette innebærer at kunn-
skapskildene etterhvert kan levere komplette 
opplæringsprogram i former som er enkle å 
distribuere (online) og enkle å benytte på steder 
og i situasjoner som passer målgruppen best.  
 
Fordelen av å kunne utnytte multiintelligens på 
denne måten vil bli behørig dokumentert i dette 
kurset. 

Bevisstheten om menneskenes ulike intelligenser, ferdigheter og læ-
ringspreferanser er svært viktig for den som ønsker å beherske kom-
munikasjon i det komplekse samfunnet vi lever i. Har du ansvaret for å 
overbevise eller lære opp andre mennesker, og ikke kun kommunisere 
med de som har de samme preferansene som deg selv, er det viktig å 
spille på alle intelligensene. (Du vil etter all sannsynlighet legge opp 
informasjonen og læringen omkring dine egne preferanser). God kom-
munikasjon og læringspedagogikk legges opp på en slik måte at du 
benytter flest mulig at de 7 intelligensene - målrettet og med innsikt 
i mottagligheten hos målgruppene. Tenk på hvordan du kan utnytte 
menneskenes sterke og svake intelligenser. Eksempelvis ved å skape 
et godt team hvor man utfyller hverandre med individuelle sterke og 
svake sider. Ulikhet er en kilde til rikdom, ikke til besvær hvis man vet 
å utnytte den.

Disse ”intelligensene” er det viktig å utnytte i lærmidler

Av alle de syv intelligensene, slik de er beskrevet av Howard Gardner, 
er det spesielt fire som det er viktig å beherske for den som skal utfor-

Noen trekk ved målgruppen
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me læremidler. Dette er visuell, fonetisk, språklig og sosial intelligens. Her 
ligger det muligheter for forbedringer ved alle de ”hverdags”-mediene 
som får oss mennesker til å reagere på et budskap - på avstand (mas-
sekommunikasjon), i presentasjoner eller i de interaktive mediene som 
dukker opp i stadig nye utforminger. Dagens kommunikatorer bør lære 
seg å beherske disse fire ved å skaffe seg oversikt over egenskapene 
ved hver av dem og samspillet mellom dem.

La oss se på noen viktige fakta knyttet til disse menneskelige egenska-
pene: 

Språklig/verbal intelligens: Det er ca 20% av tverrsnittet i samfunnet som 
er typisk språklige. Det er dermed hele 80% som ikke er det – dersom 
vi velger å se litt statisk på disse tallene. Tenk deg hva dette betyr med 
hensyn til hvordan skriftlig informasjon blir mottatt og tolket. 

Visuell intelligens: Mer enn 40% av befolkningen lærer best gjennom 
bilder og film (video). Og hele 68% foretrekker en kombinasjon av 
tekst, lyd og illustrasjoner. Dette faktum har stor betydning for valg av 
verbalt-visuelt utseende på de hjelpemidlene som utformes. 

Fonetisk intelligens: 18 – 20% foretrekker å lytte når de skal lære. Mange 
ønsker bare lytte. 

Sosial intelligens: 90% av all kommunikasjon mellom mennesker er ikke-
verbal. Ved et foredrag er ca 50% av informasjonsopptaket ikke-ver-
balt, men skjer gjennom gester og fakter.  
Hva kan denne fortettede, men viktige kunnskapen om menneskenes 
ulike evner og egenskaper når det gjelder å tilegne seg informasjon til-
føre oss som skal formidle kunnskap? Svaret faller på plass av seg selv 
når man ser på tallene over, men la oss gi det en spissformulert form:

 • Nesten ingen ønsker ren skriftlig informasjon (75 – 80%) 
 • De fleste ønsker en kombinasjon av tekst og visualisering (68%)
 • Mange ønsker å lytte og vil… 
 • ..lære bedre i et sosial-pedagogisk læringsmiljø (70%)

Tallene i parentes kommer også fra Howard Gardner og forskningsmil-
jøene rundt hans institutt, Project Zero, Harvard University, Boston.

Vi vil avslutte dette kapitlet med å vise til en undersøkelse foretatt av 
en av verdens fremste eksperter på visualisering av læremidler, Profes-
sor Edward Tufte:

Mange nettbaserte opplæringspro-
gram (e-læring) har gått i vasken på 
grunn av totalt fravær av sosialpeda-
gogiske aktviteter.  
 
I SINTEF, en av landets største 
ekspertporganisasjoner, måtte de 
gjennomføre hyppige samlinger (og 
foredrag) i kantina før kursdeltagerne 
kom i gang og begynte å benytte 
online-systemet.  

Noen trekk ved målgruppen
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Edvard Tufte om bruk av visualisering

I en undersøkelse ved hans fakultet (University of  California, UCLA), 
ble tre relevante grupper forelagt tre ulike typer papirbaserte kompen-
dier. Disse var:

 1. Kompendium: som kun besto av tekst

 2. Kompendium: som besto av tekst og bilder

 3. Kompendium: som besto av tekst, bilder og infografiske illustrasjoner

De tre forsøksgruppene fikk samme betingelser og tid til å absorbere 
stoffet. Etter en bestemt tid (21 dager) ble de ”målt” ut fra hvor mye 
de hadde lest og lært og hva de (i detalj) husket. Slik ble resultatet:

I den første gruppen var det 25% som leste hele innholdet 
og 9% som husket det så godt at de kunne gjenfortelle 
nøkkelfakta. 

I den andre gruppen var det 56% som leste hele innholdet og 
23% som kunne gjenfortelle nøkkelfakta. 

I den tredje gruppen var det hele 79% som hadde gjennom-
gått hele stoffet og 48% som kunne gjengi nøkkelfakta.

Vi ser her at egnet visualisering, i tillegg til og i samspill 
med tekst, påvirker både motivasjonen til å lese og evnen 
til å huske stoffet (utnytte langtidsminnet). Dette er 
helt i overensstemmelse med de målinger som Howard 
Gardner kom frem til når han kartla betydningen av de 
ulike ”intelligensene” vi benytter for å lære. For den som 
ønsker å utvikle seg til å bli en god formidler av kunn-

skap, vil denne observasjonen kunne ha avgjørende betydning for valg 
av virkemidler mot nesten alle grupper i samfunnet. Visualisering kan 
bety alt! 

 
Om læringsmønstre 

Om læringsmønstrene på jobben

Denne seksjonen dreier seg om det vi kaller læringsmønstre – om 
hvordan og hvorfor vi lærer, og om hva som mest karakteriserer ulike 
individer og grupper når det gjelder vilje og evne til å ta opp informa-
sjon og å lære av den. 

Infografikk er en syntese av statiske 
og ”kreative” grafiske elementer. 
Disse må utformes slik at de kompri-
merer kunnskapen og setter leseren 
i stand til å forstå uten lesing av 
lengre tekster. 

Noen trekk ved målgruppen
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For alle som formidler kunnskap på en arbeidsplass er det viktig å 
kjenne spesielt til hvordan voksne mennesker lærer. La oss kalle dette 
læringsmønstre for voksne. Temaet er imidlertid omfattende og vi vil derfor 

kun ta for oss det viktigste, og spesielt ved å 
peke på sammenhengen mellom det typiske 
voksne læringsmønsteret og de verbal-visuelle 
hjelpemidlene som bør anvendes. 

Som hovedregel gjelder det  i voksenopplæ-
ring at det er de engasjerte individene som lærer 
mest. En viktig nøkkel for å få til engasjement 

hos den enkelte og i gruppen vil derfor være å forstå de mønstre som 
påvirker ytelsene positivt og negativt. Det har også fremkommet at 
dersom man tilpasser læremateriellet til de enkelte læringsmønstrene vil 
alle parter tjene på det. La oss se litt nærmere på disse mønstrene:

Generelle særtrekk:

 • Voksne er selvstendige og mer ”selvgående” som kunnskapssøkere

 • Voksne er mer målrettede

 • Voksne er relevansorienterte – de må vite hvorfor de skal/må lære

 • Voksne er praktiske og problemløsere

 • Voksne har og kan benytte akkumulert livserfaring

Særtrekk knyttet til motivasjon:

 • Voksne lærer for å opprettholde sosiale relasjoner

 • Voksne lærer for å tilfredsstille ytre forventninger og krav

 • Voksne lærer for å hjelpe andre

 • Voksne lærer for å oppnå vekst og fremgang (avansement)

 • Voksne ønsker ofte å lære av ren interesse

 • Voksne lærer ofte for å ”flykte” fra det trivielle

Hva er det som hindrer voksne i å lære:

 • De har mange andre ansvarsområder

 • De mangler tid og penger

 • De mangler noen til å ta seg av barna

 • De får ikke tiden til å gå opp i arbeidsdagen

 • De har problemer med kommunikasjon (transport)

 • De har begrenset tiltro til saksområdet 

”Som hovedregel gjelder det at det 
er de engasjerte individene som lærer 
mest.”

Noen trekk ved målgruppen
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Vi ser her at mye av dette er nær knyttet til motivasjon – og fremfor alt 
– til behov for informasjon (”ro, tro og oversikt ” er viktig her). 

Holdninger som kan hindre læring kan også hindre andre viktige om-
stillingsprosesser i organisasjonen. Det er derfor svært viktig å hånd-
tere dette riktig. La oss se på noen viktige variabler i dette kjernefeltet:

Feil holdning kan være:

 • Udefinerte, variable og ofte helt usynlige

 • Rettet mot tydelige objekter (for eksempel personer, teknikker og  

  lignende)

 • Følelsesbetinget - de kan derfor svinge over tid

 • Adferdsbetinget - negativt til x men ikke til y

 • Kognitivt betinget - manglende tydelighet eller ”materialisering” 

  kan skape problemet

 • Langvarig - dersom årsaken er stabil vil holdningen også være det 

For å motvirke de hindringene som kan oppstå ved at elevene (ansatte) 
har feil eller ”blokkerende” holdninger, må den som utformer lærings-
programmet forsøke å komme rundt problemet gjennom opplærings-
programmet i seg selv. Dette kan være krevende – og betinger ofte at 
flere instanser er med. Her er noen retningslinjer som kan følges ved 
slike situasjoner:

 • Sett av tid og ressurser til holdningsprogram
 • Om mulig, tilpass budskapet til holdningen
 • Bruk kilder med høy troverdighet
 • Bruk innhold med høy nytteverdi
 • Bruk attraktive forelesere 
 • Sats på gruppearbeid (der den generelle holdningen er positiv)
 • Vær fast på kursets konklusjoner.   
 • Bruk hyppige og grundige repetisjoner
 • Sats på god og kontinuerlig dialog
 • Ikke bruk fjernmedier i utide (sats på ansikt til ansikt)
 • Aktiv deltagelse kan ha stor betydning

Det siste punktet kan ha stor betydning. Aktiv deltagelse kan også 
innebære at personer eller grupper med feil holdning blir ”invitert inn” 
i læringsprosjektet allerede under planleggingsstadiet. På den måten 
kan de få et eierforhold til det som til slutt blir utviklet.
 

Ofte kan opplæringsprogrammer 
strande - eller gi redusert resultat på 
grunn av feil holdninger.  
 
Dette kan unngås dersom initiativta-
gere og læremiddelutviklere legger 
ned tilstrekkelig tid og ressurser på 
å bearbeide negative holdninger før 
selve programmet starter opp.  

Noen trekk ved målgruppen
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Dette at feil holdinger kan stå som barriere for effekten av verbal-vi-
suelle hjelpemidler kan nok virke overraskende på mange. I det minste 
blir dette problemet sett på som utenfor ansvarsområdet til de som 
skaper kompendier, overheads og/eller multimedia-innhold. Slik er det 
selvsagt for dem som skal skape dette i en avsondret situasjon, som for 
eksempel som leverandør og ikke som utøver. Dersom du selv er en 
formidler av kunnskap, og det er deg selv som skal holde foredraget, 
dele ut egne kompendier og svare på e-spost fra ansatte som skal føl-
ges opp, bør du sette deg inn i og ta hensyn til målgruppens holdnin-
ger. Det er sluttresultatet som skal stå i fokus – ikke dine egenskaper 
og din smak og behag som læremiddeldesigner. 

”Som hovedregel gjelder det, at jo mer delikat og profe-
sjonelt læremidlet ser ut, jo mer motivert blir eleven til å 
begynne å lese/lytte - og jo mer villige er de til å fullføre 
opplæringen.” 

Professor Malcolm Fleming

Noen trekk ved målgruppen
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Myers-Briggs type indikator
Myers-Briggs type indikatoren (MBTI) er et psykometrisk spørreskjema som 
er utviklet for å måle psykologiske preferanser med hensyn til hvordan folk 
oppfatter verden og hvordan de tar beslutninger. Denne metoden ble utledet 
av de typologiske teoriene til den kjente psykologen Carl Gustav Jung. 

Jungs teori går ut på at det er fire (hoved) psykologiske funksjoner (8 egenska-
per) med hensyn til hvordan mennesket opplever verden. Hos enkeltindividet 
vil normalt kun én eller to av disse åtte være dominerende. 

De opprinnelige utviklerne av denne personlighetstesten var Katharine Cook 
Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers. Etter å ha studert arbeidet til Jung 
kom de frem til en metode, som omfattet teorien om de aktuelle psykologiske 
typene, og utviklet dette til et praktisk verktøy. Vi skal her se litt nærmere på 
de 8 egenskapene:

Introversjon eller Ekstroversjon
Den introverte personlighet (Introvert) får sin energi fra å arbeide med ideer, 
bilder, minner og reaksjoner de har inne i hodet, i sin indre verden. De fore-
trekker ofte å gjøre ting alene eller sammen med en eller to personer som de 
føler seg sikre og komfortable med. De vil gjerne ha tid til å reflektere, slik at 
de kan ha tenke ut en klar idé om hva de skal gjøre når de bestemmer meg for 
å handle. Ideer er «solide» ting for slike mennesker. 

I forbindelse med presentasjon og vok-
senopplæring vil Mayers & Briggs type 
indikator kunne være nyttig med hensyn til 
å tilrettelegge ulike medier og innhold mer 
treffssikkert. (Se tabell på side 75) 

Noen trekk ved målgruppen
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Den ekstroverte personlighet (ekstrovert) foretrekker å få sin energi gjennom 
aktiv deltakelse i arrangementer og ved å selv ha en rekke ulike aktiviteter på 
gang. De liker å gå inn i handlingene og å få ting til å skje. Slike mennesker 
kan ofte sette seg bedre inn i et problem, og å engasjere seg, når de kan snakke 
høyt om det og høre hva andre har å si.

Sanseren eller Den intuitive
Sanseren bruker alle sansene og er følsom overfor den fysiske virkeligheten; 
hva de ser og hører, gjennom berøring, smak og lukt. De er opptatt av det 
faktiske, det å være til stede, det aktuelle og ekte. Sanseren merker seg fakta 
og husker alle detaljer som de opplever som viktig. De liker også å se den 
praktiske bruken av ting og lærer best når de ser hvordan de skal bruke det 
de lærer. Sanseren verdsetter erfaring mer enn ord.

Den intuitive er sensitiv overfor inntrykk og til mønsteret og betydningen 
av den informasjonen de mottar. De foretrekker å lære ved å tenke gjennom 
problemene og ikke ved hands-on erfaring. Den intuitive er interessert i nye 
ting, og hva som kan være mulig, og de verdsetter det de tror kan utnyttes i 
fremtiden. De liker å jobbe med konsepter eller abstrakte teorier, selv om de 
ikke alltid vet hvordan de best skal anvende dem. Den intuitive husker hen-
delsene mer som inntrykk av hva det var som skjedde enn som faktiske fakta 
eller detaljer.

Tenkeren eller Føleren
Tenkeren finner frem til den grunnleggende sannhet, eller prinsipp som skal 
anvendes, når de skal ta en avgjørelse - uavhengig av den konkrete situasjo-
nen de er involvert it. De analyserer fordeler og ulemper, og kan deretter være 
konsekvent og logisk når de tar avgjørelser. De prøver å være upersonlige, og 
vil ikke la hverken andres eller egne personlige følelser påvirke seg.

Føleren tar hensyn til omgivelsene og mener de kan ta de beste beslutningene 
ved å vektlegge hva folk bryr seg om. De vil derfor søke å få frem holdninger 
og meninger fra personer som er involvert i situasjonen. De er også opptatt 
av verdier og hva som vil kunne være det beste for de involverte. Tenkeren 
liker også å bidra til skape og opprettholde harmoni. De fremstår som regel 
omsorgsfulle, varme, og taktfulle.

Dommeren eller Oppfatteren
Dommeren bruker lett egen dømmekraft og tar klare beslutninger viser pre-
feranse i saker som gjelder eget liv. Overfor andre foretrekker hun en planlagt 
eller ryddig samarbeide og liker å ha ting avgjort og organisert. Dommeren 
føler seg mest komfortabel når det fattes beslutninger, og de liker å ha livet 
(og arbeidssituasjonen) best mulig under kontroll. 

Noen trekk ved målgruppen
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Ikke forveksle Dommeren med den «fordømmende,» overfor mennesker og 
hendelser. De to egenskapene er ikke i slekt.

Oppfatteren har en sterkt utviklet evne til forståelse (enten det er gjennom 
sensing eller intuisjon) med hensyn til egen livssituasjon. Overfor andre, og 
i forbindelse med arbeidssituasjoner foretrekker denne personligheten en 
spontan, men fleksibel måte tilnærme seg på. Oppfatteren foretrekker å forstå 
og tilpasse seg verden i stedet for å endre den. Andre ser på oppfatteren som 
åpen og mottakelig for nye erfaringer og metoder. 
 
Husk, oppfatteren ”foretrekker å ta inn informasjon.” Det betyr ikke nødven-
digvis å være ”observant” i den forstand å ha raske og presise oppfatninger 
om mennesker og hendelser. 
 
Myers-Briggs type indikator og presentasjoner
Når du nå har lest litt om de 8 egenskapene i type indikatoren, vil du kanskje 
spørre deg: ”Hvilke typer skal jeg legge meg på når jeg skal bestemme hvor-
dan min didaktikk skal utformes?” Svaret burde være enkelt. Tilpass deg alle!

Du vil da oppdage at summen av dette kompendiet er tilpasset et slikt tanke-
sett. For ditt publikum vil at du:   

   •  Legger frem innholdet på forhånd
   •  Setter i gang diskusjoner
   •  Får frem relevante fakta og detaljer
   •  Identifiserer fordeler og ulemper
   •  Får frem implikasjoner for ulike interessenter 
   •  Presenterer konklusjoner på forhånd
   •  Presenterer alternative løsninger  

  
  Se tabell med forslag til didaktiske innfallsvinkler på neste side 

Noen trekk ved målgruppen
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Litt om visuell kommunikasjon

Webdesign, presentasjon og dokumentasjon dreier seg også om visuell kom-
munikasjon. Dette faget har mye kunnskap å by på også for deg som skal 
holde foredrag og skrive dokumentasjon. 

Denne seksjonen tar for seg noen viktige regler som kan inspirere deg til å 
tenke mer på kommunikasjonen - og ikke så mye på ”talekunst.”   
 

Seksjon

21 regler for visuell kommunikasjon
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21 regler for visuell kommunikasjon 
Visuell kommunikasjon er et gammelt fag, og det er akkumulert mye kunn-
skap som med fordel kan anvendes i forbindelse med kunnskapsoverføring 
via presentasjoner og dokumentasjon. På fagspråk kalles visualisering av 
kunnskap Instruksjonsdesign (Eng: Instructional Message Design.)  

Om å kommunisere visuelt
Når du arbeider med visuell kommunikasjonsdesign skal du ikke være deko-
ratør, men en problemløser i kommunikasjon. Og utfordringene er helt kon-
krete, dersom du tar deg tid til å finne dem. Som oftest dreier det seg alltid 
om identifiserbare visuelle problemer. Oppgaven med å finne frem til disse 
legger viktige premisser for jobben din når du er satt til å skape kommunikas-
jonsresultater. Og dette gjelder enten det er innenfor kommersiell virksomhet, 
i det offentlige eller som involvert i ideelle organisasjoner. 

Vi skal i denne seksjonen se på de viktigste reglene som bør anvendes i det 
daglige arbeidet med utforming av verbale-visuelle hjelpemidler som skal 
anvendes i kontakten med omverdenen - eller i interne møter og seminarer. 

På de neste sidene følger 21 praktiske regler. Disse vil gi deg en idé om hva 
som bør fungere, og spille sammen, dersom du skal lykkes med å utforme et 
målrettet budskap ved hjelp av verbal-visuelle virkemidler. 
 

Kommunikasjonsdesign dreier seg blant annet om å skape kontraster (fremstå tydelig) i forhold til omgi-

velsene. Men i tillegg til å fremstå som interessant, må budskap og innhold knyttet til instruksjonsdesign 

også bidra til å skape forståelse og læring.   

21 regler for visuell kommunikasjon
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1. Sett klare mål 
Et klart mål kan for eksempel være en beskrivelse av hva du forventer skal ha 
skjedd når aktiviteten er gjennomført. Og målet bør helst kunne uttrykkes i 
tall. Eksempler på slike mål kan være: Hvor mange bør gjennomføre semina-
ret? Hvor mange skal forstå hovedbudskapet? Hvor mange skal ta kontakt for 
videre oppfølging eller forespørsler etter seminaret? Det finnes utallige måter 
å tallfeste mål på. 

Det vi bør forsøke å finne svarene på er:

  Hva skal vi oppnå?
  Hva skal vi si?
  Hvem skal vi si det til?
  Hvor skal vi si det?
  Når skal vi si det?
 
For de fleste profesjonelle innen fagområdet er det selvfølgelig å forsøke å
tallfeste aktivitetene, innsatsfaktorene - og de ønskede resultatene for hver
og én av dem. Men hvor ofte skjer denne form for planlegging når Powerpo-
int, Word- eller andre desktop publishing-programmer, skannere og skrivere 
er i bruk på skrivebordet? Og hvor klare er disse planene? Ikke alle kommu-
nikasjonsbehov kan løses med en retoriske veltalenhet eller store annonser i 
Aftenposten. 

2. Prioriter kun ett hovedbudskap
De aller fleste ”hjemmelagde” medier forsøker å fremme for mange budskap 
samtidig.  Den typiske Powerpoint-bruker viser alt for ofte ”huskelappen”sin, 
og ikke et gjennomtenkt og målrettet budskap. Dette fører som regel til at mål-
gruppen bruker mye av sin mentale kapasitet på å sortere ut hva som er viktig 

og hva som er mindre viktig. 
God kommunikasjon dreier seg 
om å fremme ett hovedbudskap 
(supplert med godt tilrettelagte 
fordypninger).    
 
Hovedbudskapet skal spille en 
klar hovedrolle, og alle andre 
budskap skal reduseres til statis-
ter. Og valg og rekkefølge av bud-
skapet skal vurderes ut fra hvor 
interessant det er for målgruppen, 
ikke for deg selv og hva du selv 
har lyst til eller har oversikt over.

I forbindelse med presentasjon vil denne 
reglen i hovesak gjelde for det enkelte 
lysbilde og ikke for hele foredraget. Det 
er imidlertid viktig å fremme færrest mulig 
budskap av gangen overfor publikum.   

21 regler for visuell kommunikasjon
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3. Definer en tydelig målgruppe 
En målgruppe er et gitt antall personer med én eller flere fellesnevnere. I den 
generelle mediebransjen beskrives målgrupper ofte etter følgende kriterier: 

 Bosted:    By, land, kyst
 Kjønn:    Mann, kvinne
 Alder:    Ungdom, voksen, gammel
 Inntekt:    Lav, middels, høy
 Stilling:    Lav, mellom, høy
 Sivilstand:   Enslig, samboer, gift
 Personer i husstanden:  1 - 6
 Utdanning:   Lav, middels, høy
 Boligtype:   Leilighet, rekkehus, enebolig

Slike (ensidig) demografiske kriterier er praktiske i forbindelse med mas-
sekommunikasjon, men de er volumorienterte og ”kalde.” Her gjelder det 
å finne frem til de sosiale, faglige og økonomiske kriteriene som vil danne 
mottaksapparatet for det du skal si - og for dine mål.  
 
For deg som skal påvirke mindre grupper; ansatte, spesialister, bedrift til 
bedrift osv, er de faglige, psykologiske og yrkespsykologiske kriteriene mer 
interessante. Dette kan for eksempel være: 

 Hvordan tenker og handler individene i målgruppen?
 Hvilke holdninger har de?
 Hvor står de faglig?
 Hva er deres læringsmønster? 
 Hvor utviklet er deres logiske, visuelle og verbale intelligens?
 Hvordan reagerer de på ulike tekniske nivåer (faglig nivå) osv? 
 Hvor utviklet er de pråklig osv? 
 
Les også seksjonen Noen trekk ved målgruppen, side 56, for å danne deg et bedre 
bilde av de typiske egenskapene og holdningene du må ta hensyn tilk overfor 
en hver målgruppe. Det å være uforberedt her vil redusere muligheten til å 
skape gode ditaktiske løsninger.

Som ansatt hos en avsender av et visuelt budskap (for eksempel en bedrift
eller en institusjon) har vi ofte et problem som reklamebyråene gjerne
unngår. Vi er en ”symbiotisk” del av den interne bedriftskulturen - på godt
og ondt. Mange ganger kan dette føre til “innavl i tankegangen,” noe som
gjør oss til forutinntatte som kommunikatorer. Vi tar det ofte for gitt hvordan 
målgrupen tenker. Resultatet blir ofte at det utvikles et privat eller personlig 
design. Dette fører sjelden til god kommunikasjon.  

Alle grupper; faglige, store eller små, interne 
eller eksterne, er også målgrupper som bør 
analyseres med hensyn til hvordan budskap 
og innhold skal utformes og fremmes. 
I dag vet vi at tilsynelatende like målgrupper 
må adresseres svært forskjellig dersom
vi skal nå frem til enkeltindividene.

21 regler for visuell kommunikasjon
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4. Bli kjent med målgruppen
Snakk med noen av som hører til målgruppen. Sett deg inn i deres
situasjon, ønsker, vaner og behov. Bare hvis du og bedriften klarer å løse
problemene deres, kan du oppfylle målet du har satt. Du vil kommunisere
bedre – fordi det foregår på målgruppens premisser.

Det er er vanskelig, ja ofte umulig å formulere et budskap mot en bestemt målgruppe uten å

kjenne godt til de preferansene som beveger den.

5. Ha målgruppen i tankene når du utformer budskapet
Det er målgruppen som skal bli interessert/imponert/overbevist, og ikke du, 
eller de beste vennene dine.
 
Hvor og hvordan vi når frem til målgruppene, er ikke bare et spørsmål om 
kontaktkostnad, men troverdighet, tidspunkt, miljø og praktiske hensyn. Og 
det er målgruppens egenart som bestemmer budskapsutformingen.
 
 
6. Se på mediene som “situasjoner” 
Mediene er ikke bare møterom, trykksaker, websider, PowerPoints, presenta-
sjoner, dokumenter eller plakater. De representerer også ulike situasjoner.

Spør deg selv: I hvilken situasjon bør jeg snakke til en bestemt målgruppe?
Medievalg bør også være en kreativ prosess når det gjelder situasjonstilpas-
ningen. De fleste tar medievalget for gitt. For eksempel gjennomføres det 
foredag etter foredrag uten at det stilles spørsmåltegn ved dette mediets beret-
tigelse. Et fordrag er nemlig ALDRI effektivt dersom ikke dokumentasjonen 
også er effektiv på dette mediets premisser. For det er etter at foredraget er 
avsluttet at den viktigste prosessen foregår i publikums hoder. Og i den situ-

21 regler for visuell kommunikasjon
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sjonen er det ikke lenger mer eller mindre velykkede Powerpoint’s som skal 
fungere. Da er det er et dokument, eller andre egnede medier som er viktig. 
Dette skal befeste fordypningen og gjenkallingen i deltaregnes hoder. Her er 
noen eksempler på medier og de situasjonene disse blir knyttet til      

Medium:   Situasjonen:
Avis:    Morgen, hjemme, nyheter, rask lesing osv.
Web (katalog):   På kontoret, dårlig tid, søketeknikk osv.
Fagblad:   Dag/kveld, fordypning, faglig tyngde, problemløser
Katalog:   Dag/jobb, behov for rask oversikt, utfyllende data
Ukeblad:   Kveld, underholdning, god tid osv.
Presentasjon:   Mange mennesker, ustabil oppmerksomhet osv.
Dokumentasjon:  (Knyttet til presentsjonen, men utformet for fritt- 
   stående lesning og læring).     
 
I tillegg til dette har vi også utallige tekniske variabler å ta hensyn til, med
tanke på format, farger, trykkemetoder, IT-teknologi og distribusjonsform. 

Ha derfor medienes situasjon i tankene når du utformer budskapet. Hvordan
blir dette medium lest eller brukt? Hvilke konsekvenser bør det ha for
utformingen? Dette er viktige spørsmål du må svare på før du kan bringe
budskapet ditt effektivt over til målgruppen. 

7. Ta hensyn til ”multiintelligens” 
Multiintelligens er læren om hvorfor og hvordan de sansene mennesket be-
nytter i kommunikasjonen vil kunne variere fra person til person.  
 

Forskeren Howard Gardner peker på at det er 
store forskjeller i individenes sensitivitet over-
for tekst, bilde, stemme, bevegelse osv. Dette er 
derfor faktorer du bør forsøke å utnytte i kom-
munikasjonen. Men det er også en kunnskap 
som skal bidra til at du ikke utformer budskap 
som kun treffer en liten del av målgruppen.
 
For å kunne ta hensyn til MI fullt ut, må bud-
skapet ideelt sett utformes på flere ulike måter, 
med større eller mindre mengder tekst, bilder 
og tall. Den beste måten å få dette til på er å 
benytte multikommunikasjon, det vil si å anven-

de ulike tekniske medier overfor samme målgruppe. I dagens webtekniske 
verden er det nå mulig å utnytte flere parallelle medieteknikker mot samme 
marked. (Les mer om MI under Trekk ved målgruppen, side 64)

Tilpasning til multiintelligens bidrar til å treffe 
særgrupper ved å tilpasse utformingen til 
deres preferanser.

21 regler for visuell kommunikasjon
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8. Hold orden - dramatiser med måte
Visuell kommunikasjon er informasjonsdesign og det er nøkternhet bør stå 
i fokus. Det er ikke din smak eller dine private oppfatninger, men budskap, 
målgruppe, målsetning og kunnskap om medier og lesemønsteret hos mål-
gruppen som skal styre prosessen frem mot et godt resultat. 

Informasjonsdesign innebærer å skape orden. Oppgaven går ut på å gjøre 
stoffet tilgjengelig og forståelig for en definert målgruppe. Men orden i seg 
selv er ikke særlig oppsiktsvekkende, snarere tvert imot. Vi trenger altså et 
element til for å nå målet.
 
Visuell kommunikasjon innebærer også å skape oppmerksomhet/interesse.
Vi må altså både rydde i stoffet og samtidig løfte ut et hovedbudskap og 
dramatisere dette. Vårt budskap vil alltid sloss om oppmerksomheten, og 
mengder av informasjon siles vekk av mottakernes filter. Vi må gjennom dette 
filtret! Les mer i seksjonen Glemme- og oppmerksomhetskurven, side 43. 

All kommunikasjon bør gjøre bruk av opp-
merksomhetsvekkere. I dagens støyende 
medieverden og ”trange” hverdag, vil smarte 
dramatiseringer vinne publikum.  
 
Dette kan skje med mer profesjonell bruk av 
bilder og grafikk - og bevisst anvendelse av 
Dual Coding.  
 
Les mer under Grafikk og bilder fremmer 
læring, side 49. 

9. Vær kreativ - finn nye idéer 
Du må utforme budskapet på en interessant og original måte. Til dette trengs 
idéer. Og for å få idéer må du være kreativ. Kreativitet er evnen til å skape 
idéer. Idé: En ny kombinasjon av kjente ting.

Dann grupper, vær flere om oppgavene for idésøking. Skriv ned alt som kom-
mer frem. Dere kan velge og vrake etterpå.
 
Hvordan bli mer kreativ?
 Aldri vurder eller kritiser mens idéene søkes
 Søk mange idéer, sett av god tid
 Søk også de sprø idéene
 Søk kombinasjoner av idéer

21 regler for visuell kommunikasjon
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Blant de ideene som kommer frem velger dere den beste. Det vil si, den som:

  Fører til at målet kan bli nådd
  Kan realiseres på en enkel måte
  Kan realiseres effektivt og økonomisk
  Vil bli forstått og ha effekt på målgruppen

Nå idéen er funnet, vil utfordringene bli mindre. Så her kommer noen råd 
med hensyn til utformingsarbeidet, og som forhåpentlig vil føre til at budskap 
og innhold blir mer innbydende:

Et felles trekk ved alle 
budsap som virkelig når 
frem, er at de skiller seg ut 
fra det alminnelige. 

10. La hovedidéen dominere
Arket, PC-skjermen, presentasjonen eller plakaten er en scene. La hovedideen
dominere, og reduser alt annet. La ideen spille hovedrollen, og reduser
alt annet til statister.

I vår iver etter å spille ut alt på én gang vil vi stå i fare for å pulverisere scene-
bildet slik at publikum mister interessen. Glem ikke at budskapet ditt konkur-
rerer med tusenvis av andre inntrykk. Vær enkel! 

11. Bruk kontrast! 
Vi mennesker elsker kontraster. Ja, det er faktisk kontrastene som gjør at
vi i det hele tatt oppdager et budskap som tydelig, og som forskjellig fra et
annet.
 
Kontraster kan være forskjell i størrelse, farge, retning, valør, tekstur, form
og rytme. De pirrer netthinnen og skaper appetitt på å se nærmere på budska-
pet. 

21 regler for visuell kommunikasjon

Kontraster kan bl.a. skapes med å variere: 
 
 Størrelse 
 Farger 
 Form
 Retning
 Bilder
 Rammer
 Tomrom
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Ser vi tilbake på store vellykkede reklamekampanjer, er det kontrastbildet
som dominerer. Hva hadde vel Benetton vært med sitt konsept uten å benytte 

Benetton har på mange måter tatt den
helt ut når det gjelder å anvende kontrast
i kommunikasjonen. Dette gjør de
både med den sosiale symbolikken og de 
uvanlige situasjonene de benytter, og med 
markant bruk av sterke kulører.

12. Kontroller den visuelle retorikken 
Visuell kommunikasjon dreier seg også om retorikk - visuell retorikk. Dette er 
de inntrykkene som virker inn på de følelsesmessige og/eller rasjonelle 
”sensorene”hos målgruppen - og som skapes av de visuelle elementene hver 
for seg eller samlet. Les mer om Etos på side 123 
 
Som sender av visuelle budskap er du alltid retorisk. Du kan ikke si ”det er 
ikke nødvendig å anvende retorikk.” For det du velger å eksponere overfor 
målgruppen vil alltid ha en retorisk effekt, enten du har valgt det bevisst eller 
ikke.  Derfor vil det som regel være beste å fokusere bevisst på dette området, 
slik at virkemidlene - og effekten av dem - kan bli bestemt av deg og ikke av 
tilfeldighetene.

Farger og symboler, hver for seg eller i 
samspill, vil kunne yte markante retoriske 
bidrag. I dette tilfellet spilles det på blått. 
Dette er kunnskapens og evighetens farge 
(den “kloke” fargen). I tillegg er det benyttet 
er “konservativ” skrifttype. Bildet vil forøvrig 
bringe tankene inn på avansert design, 
teknikk og troverdighet.

I 2002 disputerte Jens E. Kjeldsen,
som den første i Norge, til doktorgrad i
visuell retorikk.
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En klok designer har en gang sagt at han kunne praktisere et helt yrkesliv 
uten tilgang til mer enn 3 - 4 gode fonter. Og han har selvsagt rett!  
 
Et stort utvalg ulike skriftsnitt er selvsagt morsomme å leke med, men til 
syvende og sist må du ta hensyn til at en skrift skal benyttes til lesing. Klas-
siske skrifter som Palatino, Garamond, Baskerville, Times, Helvetica, GIL, Futura 
og Univers kan vanskelig forbedres når det gjelder evne til å skape god les-
barhet i brødtekst og titler - og til de mange ulike situasjonene. Dessuten er 
de godt utstyrt, med mager, normal, kursiv, halvfet og fet.

Hvorfor ikke holde seg til dem? Så kan du jo ha en fontpakke i bakhånd 
med ulike tittelskrifter som du kan benytte en sjelden gang, dersom det 
kreves en helt spesiell atmosfære (retorikk) i typografien.

Bruk grotesk tittelskrift
Du bør bruke en antikva (serif) til brødtekst på papir og Verdana eller Arial 
på webtekst. Til titler bør du bruke en skrift som i stil og kontrast ligger 
langt vekk fra antikvaen. Dette kan være en skrift som den vi viser i mel-
lomtittelen over (Franklin Gothic). Du får da et godt skille mellom tittel og 
mengdetekst, slik at det blir lett å navigere, men også å lese all teksten. 

13 Bruk noen få, godt lesbare skrifter 

Garamond 
Arial 

Verdana

Med disse tre skriftene, og med deres 
mange snitt, er det i prinsippet mulig å 
formulere alle typer av budskap i alle 
typer av medier.  
 
Når de kreative yrkene ofte velger  
andre løsninger, er det fordi de mener 
det kan bli kjedelig og lite egenartet. 

Ikke hør på dem!  

13. Bruk kun noen få, godt lesbare skrifter 
En klok designer har en gang sagt at han kunne praktisere et helt yrkesliv
uten tilgang til mer enn 3 - 4 gode fonter (skrifter). Han har selvsagt rett!
 
Et stort utvalg skrifter er selvsagt morsomme å leke med, men du må alltid ta 
hensyn til at en skrift skal benyttes til lesing. Klassiske skrifter som Palatino, 
Garamond, Baskerville, Times, Helvetica, GIL, Futura og Univers kan van-
skelig forbedres når det gjelder evnen til å skape god lesbarhet i brødtekst og 
titler. Og de fungere godt i de fleste situasjoner. Dessuten er de godt utstyrt, 
med mager, normal, kursiv, halvfet og fet. Hvorfor ikke holde seg til dem? Du 
kan jo ha en fontpakke i bakhånd med ulike tittelskrifter som du kan benyt-
te en sjelden gang, dersom det kreves en helt spesiell atmosfære (retorikk) i 
typografien (tone, etos). 

Bruk sans serif i tittelskrift
Du bør bruke en serif skrift til brødtekst på papir og Verdana eller Arial
til webtekst. Til titler bør du bruke en skrift som i stil og kontrast holder litt 
formmessig avstand brødteksten. Dette kan være en skrift som den vi viser 
i mellomtittelene i dette dokumentet (Franklin Gothic). Du får da et godt 
skille mellom tittel og mengdetekst, slik at det blir lett for leserne å navigere, 
men også å lese. Til presentasjoner bør du alltid benytte sans serif - men ikke 
Verdana. 

Med disse tre skriftene, og med deres
mange snitt, er det i prinsippet mulig å
formulere alle typer av budskap i alle
typer av medier.
 

21 regler for visuell kommunikasjon



74Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Teorier, fakta og regler

14. Vær bevisst på innholdsstruktur 
En god layout vet å utnytte tittel, undertittel, mellomtitler, bildetekster og 
tekstbokser. Det er et mål for designarbeidet at resultatet fører til at leserne 
rask fatter interesse for stoffet, og at det gir god oversikt og stimulerer til 
leselyst. 

Den berømte reklamemannen Ogilvy har en gang sagt: “Har du noen viktige
tilleggsopplysninger, så kom med dem i bildetekstene.” Har leseren først fått 
øye på bildet, er de nærmest tvunget til å lese teksten under. 

Som et hjelpemiddel i prosessen frem til en balansert og effektiv layout kan
du benytte Verdimatrisen (se nedenfor). Dette er en metode som hjelper deg
til å vektlegge (og harmonisere) de rollene de enkelte verbal-visuelle elemen-
tene skal ha i den helheten som skal utgjøre det samlede budskapet. 
 
(Regel nr 14 bør sees i sammenheng med regel nr 18.)
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Verdimatrisen
En metode for å definere egenskaper ved et
informasjonsdesign

I  våre kursmoduler vil vi benytte noen faste metoder og «skjemaer» som vi
vil vende tilbake til ved passende anledninger. «Verdimatrisen» er en slik
metode - og et tankesett for å gjøre det lettere å diskutere informasjons-
design og informasjonsdesignelementer.

Grafikk og typografi kan skape dramatiske svakheter ved et webdesign
dersom disse elementene ikke er målrettet og «kognitivt» bevisst utført.
Den kognitive virkningen av, og påvirkning til lesing og læring med
webmediet skjer som et resultat av en sammensetning av mange små
faktorer. I denne sammenhengen er språket, grafikken og typografien de
faste elementene som må overvåkes.

Vi benytter derfor en fast metode for analyse, idéutvikling og sammen-
stilling av disse elementene. Denne metoden har vi valgt å kalle: metode for
tilrettelegging og målretting av verbo-visuell kommunikasjon (vi omtaler den
også som «Verdimatrisen» - ut fra den verdi hvert element skal/bør ha).Meto-
den skal bidra til å holde orden på de innholdsmessige og visuelle ele-
mentene og bidra til å fokusere på det viktigste – effektivisere kommuni-
kasjonen; oppmerksomhet, opptak og læring.

M etoden tar for seg seks faktorer – som alle er knyttet til tekst, språk,
typografi, farger, grafikk, symboler og bilder. Disse er ordnet i tre par-
grupper etter deres naturlige tilhørlighet og samspill: Posisjon, presisjon og
assosiasjon. Som en enkel matrise ser denne slik ut:

Gruppering

Styrkegrad

Klarhet

Nødvendighet

Tone

Etos

Posisjon Presisjon Assosiasjon

Av Per O. Asplund

Verdimatrisen er et hjelpemiddel på veien mot et balansert helhetsuttrykk. Du skal ta stilling til 
hvordan de seks dataljene (i rødt) skal skaleres, fordeles og presiseres. 

Som hovedregel bør det ikke benyttes animasjon i annonser (web) og 
presentasjoner, dersom det ikke tjener et kognitivt mål (dvs. at det får en 
psykologisk nytteeffekt hos tilhørerne).  

 
Det er her viktig å merke seg at alle undersøkelser knyttet til 
animasjon og læring viser at det ikke skapes mer forståelige 
presentasjoner om det benyttes animering. Animasjon kan 
også benyttes til å presisere og ”utdype” selve forklaringen i 
fremstillingen i presentasjoner. Dette er svært krevende, og 
det kan gi svært god læringseffekt. 
 

Det er ikke automatisk en sammenheng mellom animasjon, oppmerksomhet og effekt (eller læring). 
Ofte griper de “kreative” til animasjon uten å kjenne til de konkrete virkningene det fører til.   

15 Bruk animasjoner bevisst 

Et eksempel på plakat med svak 
struktur. 

Verdimatrisen er et hjelpemiddel på veien mot et balansert visuelt helhetsuttrykk. Du skal ta stil-
ling til hvordan de seks dataljene (i rødt) skal skaleres, fordeles og presiseres.

Et eksempel på plakat med svak
struktur. Forvirrende budskap!

Les mer om dette emnet under seksjonen Hold orden, vær tydelig, side 111. 

15. Bruk animasjoner bevisst 
Som hovedregel bør det ikke benyttes animasjon på i presentasjoner, dersom 
dette ikke tjener et kognitivt mål (dvs. at det får en læringspsykologisk (di-
daktisk) nytteeffekt hos publikum.

 
Det er her viktig å merke seg at alle undersøkelser knyttet til anima-
sjon og læring viser at det ikke skapes mer forståelige presentasjoner 
om det benyttes animasjon. Animasjon kan imidlertid benyttes til 
å presisere og ”utdype” selve forklaringen i presentasjonen. Særlig 
gjelder dette der forklaringen gjelder noe i bevegelse (prosesser, tid, 
mekansk osv). Dersom animasjonen er godt utført (noe som er svært 
krevende) kan den gi god læringseffekt. 

Det er ikke automatisk en sammenheng mellom animasjon og effekt 
i forbindelse med kunnskapsoverføring. Ofte griper de “kreative” til 
animasjon uten å kjenne til de konkrete virkningene det fører til.
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16. Bruk tydelige bilder (grafikk) 
Den er forslitt, men ikke desto mindre sann, påstanden om at ett bilde sier
mer enn tusen ord. Uten form, farge og bilder ville alle budskap se ut som
Norges lover - kun en ørken av grå tekst.
 
Bilder, grafikk og form gjør budskap og innhold synlig, og det skaper
oppmerksomhet og interesse. Dessuten kan illustrasjonene forklare, belyse,
dramatisere, underholde, bevege og dokumentere. Tenk funksjonelt, psykolo-
gisk - ikke bare dekorativt!  
 
Les om bruk av bilder under seksjonen Grafikk og bilder fremmer læring, side 49.

Bilder og grafikk er viktige aktører i det “dra-
maet” du skal formidle. Alt for ofte velges
bildene ut fra smak og behag - og ikke som 
bevisst og målstyrt retorikk med kalkulert 
effekt. 
 
Ofte er også bildene også utydelige og 
vanskelig å tolke. 

17. Bruk korte og tydelige tekster 
Innen visuelle kommunikasjon generelt, og i forbindelse med dokumenter og
presentasjoner spesielt, er det viktig å utforme tekst og tekstgrupper etter helt
spesielle regler. Disse bygger på kunnskap fra praksis og undersøkelser over
mange år innen visuell, komersiell eller didaktisk kommunikasjon. 
 
      Fortsetter neste side.....
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Som utgangspunkt i dokumenter med korte tekster gjelder reglen om å  
A. fange interesse, B. komme raskt til saken og C. få frem det viktigste umid-
delbart. Vi sier at teksten bør struktureres som en ”gjedde:”
 
  Starte med et kraftig bitt
  Være fast og fin i kjøttet
  Presentere en midtstopper
  Ha ”snert” i avslutningen 
 
Også når det gjelder planlegging og utforming av presentasjoner, vil dette 
tankesettet kunne bidra til oppmerksomhet og forbedret læringseffekt, der-
som dette kombineres nennsomt med Dual Coding-prinsippet (mer bevist 
bruk av verbale og visuelle elementer). Les mer om Dual Coding på side 39    

18. Kvalitetssikre for virkeligheten 
I eventyret ”Keiserens nye klær” forledes en keiser til å tro at han har på seg
klær av de vakreste stoffer, mens han i virkeligheten bare går rundt i under-
tøyet. Moralen i dette kjente eventyret er at ensidig forfengelighet straffer
seg. Hadde keiseren bare holdt seg til seriøse håndverkere, og ikke latt seg
lure av de fargerike svindlerne, ville han ikke fremstått halvnaken og
latterliggjort. 

I dagens visuelle verden er det mange tynnkledde ”keisere.” Det virker som 
om gamle faglige tradisjoner ofte forbigås. Annonser, plakater, websider og 
presentasjoner blir ofte utformet på en slik måte at faktisk støter leserne fra 
seg. Dette skjer enten ved at budskapet ikke blir forstått, eller fordi lesbarhe-
ten ikke er tilstrekkelig.
 
Og disse svakhetene koster i form av manglende resultater. Men det dreier 
seg ikke om å ikke kommunisere i det hele tatt. Det dreier seg om å kommu-
nisere for dårlig. La oss ta et eksempel: Dersom du rykker inn to hele sider i 
Aftenposten, er det nesten umulig å ikke nå frem til noen av leserne, uansett 
hvor håpløst annonsen er utformet. Men svake budskap og svak kvalitetssik-
ring fører til at du fyrer for kråka. 

Keiserens nye klær

Systematisk kvalitetssik-
ring gjennom hele pro-
sessen er en viktig del av 
arbeidet med instruksjons-
design
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Men mange av de eksemplene vi har i tankene, ville trolig nådd frem til rela-
tivt sett 3 - 4 ganger så mange, dersom byrå/designer hadde vist mer nøktern-
het med typografi, form og grafiske teknikker. 
 
Også når det gjelder dokumentasjon og presentasjon skapes det ofte uharmo-
niske kombinasjoner med tekst, eller med tekst og bilder. Det skal lite til før 
publikum opplever en negetiv etstetikk - og derfor velger å dempe ned sin 
oppmerksomhet. De fleste typiske Powerpoints og notatark er faktisk kjedelig 
i sin natur - og dermed lite egnet til å fremme læring.  

Dette oppsettet bryter med den mentale 
virkeligheten til publikum. Den store tekst-
mengden skaper en umiddelbar følelse av 
forvirring (samtidig med tale). Fort mye tekst 
og tett linjeavstand gir et kjedelig preg. Alle-
rede etter noen få lysbilder har formidleren 
tapt sitt publikum.  
 
Les mer om hvorfor under seksjonen Dual 
Coding-teorien på side 39.    

Dette oppsettet innehoder for mye data og 
har feil format. 
 
Her har foredragsholder tatt utgangspunkt 
i et dokument som er utformet for lesing på 
papir. Det fungerer dårlig som lysbilde.  
 
Publikum vil måtte vri på hodet, men vil 
uansett ha problemer med å få med seg hva 
som står i tabellhodene. Også den minimale 
størrelsen på skriften er uegnet til projise-
ring på lerret.  
 
Et typisk eksempel på mangel på virkelig-
hetsforståelse hos foredragsholder.  
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19. Ingen situasjoner er helt like 
Et medium er alltid også en situasjon. Selv tilsynelatende like medier kan 
representere helt ulike situasjoner. Tenk på to aviser. Den ene selges bare i løs-
salg, mens den andre også tilbyr abonnement. Eller tenk på direkte reklame, 
der noen brosjyrer retter seg mot hjemmet, mens andre retter seg mot profe-
sjonsmarkedet. Tenk på fagblader som omtaler kontormøbler, kontra interiør-
bladet som kjøpes av privatpersoner. 
 
Eller tenk på en presentasjon overfor en liten gruppe mennesker, sammenlig-
net med en ”ball room-”presentasjon. I den første situasjonen kan man i større 
grad utnytte dialogen og dynamikken i gruppen. I den andre må det brukes 
”store” ord og enveiskommunikasjon. 
 
Det er utallige medier & situasjoner som krever at det tenkes helt nytt med
hensyn til utforming av budskap og innhold. Det som fungerte utmerket i
én situasjon kan vise seg å fungere dårlig i forbindelse med andre medier
og situasjoner.
 
Dersom du er ”tilbakelent” og tar lite hensyn til slike variabler, kan de samle-
de aktivitetene over tid få redusert effekt. Du begynner å ”fyre for kråka”.

Tilsynelatnde helt like målgrupper kan ha 
forskjellige behov. Dette blir ofte oversett.  
Les mer under Noen trekk ved målgruppen., 
side 56

20. Tenk først på “seeren” 
I løpet av millisekunder kan publikum ha skapt et feil inntrykk av hva bud-
skapet ditt dreier seg om.
 
Typiske lesere av presentasjoner, websider eller dokumenter hopper rundt 
(skanner) bilder, titler og tekst for å finne en mening. Undersøkelser viser 
at det er bilder, bildetekster og titler som betyr mest, og det er på (og rundt) 
disse områdene seerne tar sine lynraske beslutninger om å finne ut mer. Det 
er også her leserne danner seg et bilde av struktur og tilgjengelighet. 

Det er altså i området rundt bilder, titler og mellomtitler de fokuserer og 
velger ut ”meningsnøkler.” Det er den delen av budskapet som vil overbevise 
dem om å gå inn for aktiv lesing av hele innholdet. 

Dersom du som innholdsforfatter ikke lykkes med å få ”visuell” kontakt med
leserne i nettopp disse områdene i løpet av noen få sekunder, vil du kunne
miste dem. 

Du må altså nå frem til leserne på taktisk og visuelt vis - ikke bare ved å skri-
ve det du selv føler, selv om du vil hevde at du fremmer meningsfulle, gode
titler og ingresser. Dette er en kamp mot (stoppe)klokka, nærmere bestemt
sekundviseren - for leserne i dagens medieverden vil ha mening, umiddel-
bart!
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Et “heat map” over øyebevegelser og foku-
seringer ved lesing av en webside. Jo varm-
ere kulør (orange, rød), jo mer konsentrerer 
leseren seg om dette området. De prioriterte 
områdene består som regel av bilder, grafikk 
og titler. 

Det er forøvrig slik at leserne fokuserer 
mest og hyppigere på bilder, bildetekster og 
hovedtitler. 
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I løpet av millisekunder vil en leser ha skapt seg et inntrykk av hva bud-
skapet dreier seg om. 

Typiske lesere av annonser, websider og brosjyrer hopper rundt (skanner) 
i titler og tekst og forsøker å finne en mening. Undersøkelser viser at det 
er titlene som betyr mest og det er på (og rundt) disse områdene seerne tar 
sine lynraske beslutninger om å finne ut mer.  
 
Det er altså i området rundt titler og mellomtitler de fokuserer og velger ut 
”meningsnøkler.” - Det er den delen av budskapet som kan overbevise dem 
til å gå inn for aktiv lesing av resten. 

Dersom du som webskribent ikke lykkes med å få ”visuell” kontakt med 
leserne i nettopp disse områdene i løpet av noen få sekunder, vil du kunne 
miste dem. Du må altså nå dem på taktisk og visuelt vis - ikke ved å skrive 
det du selv føler, selv om du vil hevde at du fremmer meningsfulle, gode 
titler og ingresser. Dette er en kamp mot (stoppe)klokka, nærmere bestemt 
sekundviseren - for leserne i dagens medieverden vil ha mening, umiddel-
bart!   

20 Tenk først på “seeren”  

Dette er et “heat map” over øyebeve-
gelsene og fokuseringen ved lesing av 
en bestemt webside. 
 
Jo varmere kulør (orange, rød), jo mer 
konsentrerer leseren seg om dette 
området. 

Og disse områdene består som regel 
av bilder, grafikk og titler. Det er des-
suten slik at leserne fokuserer mest og 
hyppigere på venstre side. 
 
Tilsvarende visuelle lesemønstre 
finner vi også når det gjelder andre 
medier.   
  

Også når det gjelder presentasjoner gjøres 
det målinger med hensyn til publikums 
lesevaner og øyebevegelser. Vi vet i dag 
at denne type overfylte visninger fungrer 
dårlig. Dette gjeder både dersom det pre-
senteres som et frittstående bilde eller brukt 
i samspill med foredragsholder. 
 
Legg merke til den hyppige frekventeringen 
mellom bildet og teksten til høyre. Seerne 
forsøker å få mening i disse to områdene 
umiddelbart og ”synkront.”   
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21. Bruk reglene - bryt reglene
Bryt reglene! Gjør det gjerne på én eller flere av disse 20 reglene om du tror
du kan gjøre en enda bedre jobb på den måten. 

De 20 grunnreglene vi har presentert her kan sammenlignes med en bade-
brygge. Den er god og trygg å stå på - inntil svømmeferdigheten er tilstede.
 
Men så kommer tiden for å kaste seg ut på dypt vann. Mange av de beste
løsningene verden har sett innen visuell kommunikasjon og grafisk design,
er kommet til ved at én eller flere av de vedtatte reglene har blitt brutt. Men
da har designeren kjent til dem og mestret dem. 
 
Men husk! Dersom du velger  bryte formreglene, må du aldri se bort fra Dual 
Coding-teorien. Denne må alltid ligge i bunnen av alt du foretar deg. Og den 
går i praksis ut på: 
 
  Bruk mer instruktive bilder og grafikk 
  Bruk større bilder  
  Bruk bilder i aktivt samspill med tale 
  Reduser teksten i lysbildene til et minimum 
  Ikke presenter tekst og tale samtidig 
  Følg opp presentasjonen med dokumenter 
  Utform dokumentene for frittsående lesing 
 

21 regler for visuell kommunikasjon
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Asymmetrisk dokumentformat

Når det gjelder kunnskapsoverføring, så er relevant og god dokumentasjon 
minst like viktig som selve presentasjonen. Dette didaktiske faktum bør alltid 
etterleves, dersom du skal bli virkelig god som formidler.

I denne seksjonen ser vi på hvordan effektive dokumenter bør se ut - og 
hvorfor du bør endre på måten du gjør det i dag.    
 

Seksjon

Asymmetrisk dokumentformat
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Asymmetrisk dokumentformat
Denne seksjonen tar for seg et dokumentformat som egner seg godt til 
papirbaserte læremidler. Utgangspunktet er et krav om at det skal utformes 
for A4-format, kunne utvikles i Word (eller Powerpoint’s notatarkformat) 
og skrives ut på alminnelige kontorskrivere (blekkskrivere eller laser). Dette 
utgangspunktet er nødvendig for å sikre at dokumenttypen kan utformes 
og anvendes i alle alminelige kontormiljøer - uten spesiell teknologi for mer 
avansert dokumenbehandling. Les også seksjonen Slik utfomer du notatarkene, 
side 13.   

Grunnformatet 
I de aller fleste tilfeller benyttes A4-format når vanlige bedrifter og institu-
sjoner fremstiller papirbaserte dokumenter. Men når flaten på A4-arket skal 
disponeres, er det nødvendig å bygge på et system av formelementer som kan 
skape og opprettholde et fast, og lett tilgjengelig mønster i fremstillingen av 
innholdet. Dette grunnmønsteret bør alltid benyttes gjennom hele publika-
sjonen. Et slikt visuelt mønster kalles en ”grid” – eller et formmønster (eller 
rutenett), om vi skulle oversette det til norsk. 

Bygge konformitet 
Griden hjelper designeren til å holde ”rene linjer” (skape, opprettholde 

konformitet) og til å plassere 
informasjonen på en slik måte at 
de ulike verbale og visuelle ele-
mentene; grafikk, tekst og luft 
eksponeres slik at leseren opp-
fatter innhold og mening lettest 
mulig. Det beste formatmønste-
ret for læremidler basert på A4 
er den asymmetriske griden.
 
Gjennom flere uavhengige 
undersøkelser har denne griden 
vist seg svært robust når det 
gjelder å holde på leseren. Vi 
skal i det videre konsentrere oss 
om dette formatet, tilpasset A4 
og papirbasert læremiddelfrem-
stilling.
 

For å kunne fungere best mulig i under arbeidet med World eller Powerpo-
int, bør den asymmetriske griden bygges opp med én bred hovedspalte og 
én supplementspalte. Det skapes da ulik tyngde i fordelingen av elementene 
på arket og innholdet vil fremstå stimulerende og oversiktlig. (På side xx 

Alle profesjonelle publikasjoner er bygget 
opp med utgangspunkt i et fast, repeterende 
formmønster (Eng: grid). 

Asymmetrisk dokumentformat
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Dette asymmetriske formatet har fire viktige egenskaper når det gjelder
å utforme innhold for læring:
 

1.  Det gir mer lys og luft, noe som styrker navigasjon og lesbarhet
  2.  Hovedspalten er smalere og mer lesbar (maks 55 karakterer)
  3.  Den smale supplement-spalten har en ”VIKTIG”-effekt
  4.  Formatet er mer fleksibel didaktisk ved at supplementspalten
   kan benyttes til viktige ”veiledninger;” til bilder, grafikk, sitater   

 og/eller tabeller 

Flere uavhengige undersøkelser viser positive egenskaper ved dette formatet. 

Vi skal i det videre se på kravet til og utformingen av de enkelte elementene 
innenfor dette asymmetriske formatet. 

Tekst og typografi i hovedspalten 
All informasjon som skal tilrettelegges for lesing (ofte også for hurtiglesing) 
på papir bør settes med det vi kaller godt leselige serifskrifter. Det bør velges
en skrift fra denne stilgruppen og som har bevist sine kvaliteter med hensyn 
til å påvirke til motivasjon og leselighet. Den bør også ha evne til god fremhe-
ving og sikre lesernes behov for navigering.  
 
Når det gjelder prioriteringer, bør de velges i den rekkefølgen de er satt opp 
på side 97. Det indikeres dermed at Garamond og Palatino vil være blant de 
beste valgene for brødtekst for papirbaserte lærebøker. Se eksempler på side 
97)

Symmetrisk format Asymmetrisk format

Asymmetrisk dokumentformat

For å ivareta god lesbarhet bør hovedspal-
ten ikke inneholde mer enn ca 55 karakte-
rer i bredden (mellomrommene medregnet). 
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 Intelligente presentasjoner

  Garamond 
  Stone
  Caslon
  Palatino
  Times New Roman

Når det gjelder prioriteringer, bør de velges i den rekkefølgen de er satt 
opp her. Det indikeres dermed at Garamond og New Century School-
book vil være blant de beste valgene for brødtekst som skal anvendes 
til papirbaserte lærebøker.  

Brødteksten på et A4-ark bør dessuten settes med en størrelse på mel-
lom 10  og 11,5 punkter (avhengig av skriftens x-høyde. Som det frem-
går, er Palatine høyere enn for eksempel Garamond med samme grad). 
Linjeavstanden bør være sjenerøs og utgjøre minst 140% av skriftstør-
relsen. Dette innebærer at en 11,5 punkt skrift bør ha en linjeavstand 
på ca 15,5 - 16 punkter. Denne kan reduseres noe dersom avsnittene er 
svært korte (3 – 5 linjer) gjennom hele publikasjonen. Ved publisering 
av større tekstmengder, der leseren skal gjennom mye typisk lesestoff, 
bør linjeavstanden alltid være opp til 160% av skriftstørrelsen (se ek-
sempler).

Skriftene er satt med sitt originale snitt og 
med samme grad, 14 punkt.

Det asymmetriske sideformatet (her i 
en enspaltet versjon med grid) gir bedre 
motivasjon til lesing, det gir bedre lesbar-
het og tilgjengelighet til stoffet enn det 
symmetriske formatet. Supplementspalten 
representerer også et nyttig pedagogisk 
virkemiddel. 

�� ����� ���
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��

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor

Nostrud navigare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

”Navigare 
necesse est”

The purpose of the grid - Page 12

The purpose of the grid
12

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iustorio.

Dolor in hendrerit 1890 in vulputate velit 
esse molestie consequat, 

79

Eksempel på grid for Powerpoint notatark

Merk deg at de horisontale inndelingene kun fungerer som veiledere for plassering 
av variable tekst- og bildeelementer. De vertikale inndelingene er faste, og styrer 
faste marger og spalteinndelinger.   

 
Hovedspalte
Supplementspalte

Asymmetrisk dokumentformat
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Skriftene under har slike egenskaper og kan derfor benyttes som mengdetekst 
(brødtekst):
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Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
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Brødteksten i hovedspalten på et A4-ark bør dessuten settes med en størrelse 
på mellom 10 og 11,5 punkter (alt avhengig av skriftens x-høyde. Som det 
fremgår, er Palatine høyere enn for eksempel Garamond med samme grad).  
 
Linjeavstanden i hovedspalten bør være sjenerøs og utgjøre minst 140% av 
skriftstørrelsen. Dette innebærer at en 11,5 punkt skrift bør ha en linjeavstand 
på ca 15,5 - 16 punkter. Denne kan reduseres noe dersom avsnittene er svært 
korte (3 – 5 linjer) gjennom hele publikasjonen. 

Ved publisering av større tekstmengder, der leseren skal gjennom mye typisk 
lesestoff for hurtiglesing, bør linjeavstanden alltid være opp til 140 - 160% av 
skriftstørrelsen (se eksempler under).

aa X-
hø

yd
e

Over: Her er en sammeligning mellom 
Garamond (venstre) og Palatino. Begge er 
satt opp med 120 pkt.. Som det fremgår, har 
Palatino en betydelig høyere x-høyde, og 
den tar derfor mer plass på siden. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec ne-
que et sem auctor varius ut eget risus. Maecenas a placerat nunc. Duis 
euismod lorem eu dolor sodales, id semper felis interdum. Curabitur 
ultricies bibendum tortor, eu hendrerit magna molestie lacinia. Etiam 
et rutrum ligula. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec ne-
que et sem auctor varius ut eget risus. Maecenas a placerat nunc. Duis 
euismod lorem eu dolor sodales, id semper felis interdum. Curabitur 
ultricies bibendum tortor, eu hendrerit magna molestie lacinia. Etiam 
et rutrum ligula. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec neque et sem 
auctor varius ut eget risus. Maecenas a placerat nunc. Duis euismod lorem eu 
dolor sodales, id semper felis interdum. Curabitur ultricies bibendum tortor, eu 
hendrerit magna molestie lacinia. Etiam et rutrum ligula. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec neque et sem 
auctor varius ut eget risus. Maecenas a placerat nunc. Duis euismod lorem eu 
dolor sodales, id semper felis interdum. Curabitur ultricies bibendum tortor, eu 
hendrerit magna molestie lacinia. Etiam et rutrum ligula. 

Palatino 9,5 pkt på 11 pkt linjeavstand 
Som det fremgår er dette et relativt tett 
oppsett. Det er derfor ikke egnet for hurtig-
lesing ved større tekstmengder.

Palatino 9,5 pkt på 14 pkt linjeavstand 
Som det fremgår er dette et relativt 
”lyst”oppsett. Det egner seg derfor bedre til 
hurtiglesing ved større tekstmengder.

Garamond 9,5 pkt på 11 pkt linjeavstand 
Som det fremgår er denne x-høyden i min-
ste laget. Og med relativt tett linjeavstand vil 
øyet slite med å fange opp tekstdetaljene.

Garamond 9,5 pkt på 14 pkt linjeavstand 
Som det fremgår kan selv denne størrelsen 
være å lettere å lese med en mer sjenerøs 
linjeavstand.

Asymmetrisk dokumentformat
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Den skriften som velges må også ha evnen til å skape fremheving der 
det vil bli nødvendig. De viktigste fremhevingene i løpende tekst på 
papir er s p e r r i n g, halvfet, kursiv og KAPITELER. (Understrekninger er ikke 
tillatt i profesjonell typografi.)
 
Hovedspalten bør alltid settes med fast venstrekant og løs høyrekant (Eng: 
ragged right). Se under. Blokkjustering bør kun benyttes i mindre avsnitt som 
skal fremheves. Dette må da skje etter bestemte regler for orddeling og utslut-
ningstoleranse mellom ord og bokstaver (hvordan overskytende luft fordeles 
mellom karakterene). Tekstblokker satt midtstilt eller med løs venstrekant er 
ikke akseptabelt og vil trøtte ut leseren etter noen få avsnitt.
 
Det må spesielt fremheves i denne sammenheng at det ikke er den regelmes-
sige (rette) tekstblokken som gir best lesbarhet og innlæringseffekt, men den 
uregelmessige. En tekstspalte som har rett venstrekant og ujevn høyrekant 
gir et godt, fast holdepunkt for øyet ved starten på linjen og naturlig, rytmisk 
avslutning ved linjeslutt. På denne måten blir lesingen også mindre monoton.
 

Bruk alltid løs høyremarg, slik som vist til høyre over. Denne gir bedre holde-
punkter for øyet ved hurtiglesing og vil redusere monotonien i oppsettet. Denne 
varianten vil også føre til bedre orddelinger i Word og PowerPoint. 

Blokkjustert Løs høyremarg

Asymmetrisk dokumentformat

Hovedspalten bør alltid settes med fast ven-
strekant og løs høyrekant (Eng: ragged right). 
Se under. Blokkjustering bør kun benyttes i 
mindre avsnitt som skal fremheves. Dette må 
da skje etter bestemte regler for orddeling og 
utslutningstoleranse mellom ord og boksta-
ver (hvordan overskytende luft fordeles mel-
lom karakterene). Tekstblokker satt midtstilt 
eller med løs venstrekant er ikke akseptabelt 
og vil trøtte ut leseren etter noen få avsnitt.
 
Det må spesielt fremheves i denne sammen-
heng at det ikke er den regelmessige (ret-
te) tekstblokken som gir best lesbarhet og 
innlæringseffekt, men den uregelmessige. 
En tekstspalte som har rett venstrekant og 
ujevn høyrekant gir et godt, fast holdepunkt 
for øyet ved starten på linjen og naturlig, 

rytmisk avslutning ved linjeslutt. På denne 
måten blir lesingen også mindre monoton.

Det er selvsagt en klar sammenheng mel-
lom den smale, begrensede plassen den-
ne spalten rår over og den tekstmengden 
som passer inn der. Det er ikke plass til 
særlig mye og stoffet må derfor begrenses. 

I denne situasjonen står man derfor noe fri-
ere når det gjelder skriftvalg enn ved det 
mer omfattende innholdet i hovedspalten. 
Derfor vil også skrifter som ikke har seriffer 
være i stand til å bære budskapet frem til le-

Hovedspalten bør alltid settes med fast 
venstrekant og løs høyrekant (Eng: ragged 
right). Se under. Blokkjustering bør kun be-
nyttes i mindre avsnitt som skal fremheves. 
Dette må da skje etter bestemte regler for 
orddeling og utslutningstoleranse mellom 
ord og bokstaver (hvordan overskytende luft 
fordeles mellom karakterene). Tekstblokker 
satt midtstilt eller med løs venstrekant er 
ikke akseptabelt og vil trøtte ut leseren etter 
noen få avsnitt.
 
Det må spesielt fremheves i denne sam-
menheng at det ikke er den regelmessige 
(rette) tekstblokken som gir best lesbarhet 
og innlæringseffekt, men den uregelmessige. 
En tekstspalte som har rett venstrekant og 
ujevn høyrekant gir et godt, fast holdepunkt 
for øyet ved starten på linjen og naturlig, 

rytmisk avslutning ved linjeslutt. På denne 
måten blir lesingen også mindre monoton.

Det er selvsagt en klar sammenheng mellom 
den smale, begrensede plassen denne spalten 
rår over og den tekstmengden som passer 
inn der. Det er ikke plass til særlig mye og 
stoffet må derfor begrenses. 

I denne situasjonen står man derfor noe frie-
re når det gjelder skriftvalg enn ved det mer 
omfattende innholdet i hovedspalten. Derfor 
vil også skrifter som ikke har seriffer være i 
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Tekst og typografi i supplementpalten
I det asymmetriske læremiddelformatet har den smale supplementspalten
en viktig oppgave. Denne bør blant annet benyttes til:

 • Fremhevinger som supplerer ideen/fakta i hovedteksten
 • ”Føringer”, det vil si å kunne anslå innfallsvinkler
 • Tilleggsinformasjon, med og uten bilder, som kan leses 
  uavhengig av hovedspalten, men innenfor temaet
 • Faktabokser og referanser
 • Stille spørsmål
 • Sitatutdrag
 • Bildetekster også for bildene i hovedspalten 

Det er selvsagt en klar sammenheng mellom den smale, begrensede plassen 
denne spalten rår over og den tekstmengden som passer inn der. Det er ikke 
plass til særlig mye og stoffet må derfor begrenses. 

I denne spalten står man derfor noe friere når det gjelder skriftvalg enn ved 
det mer omfattende innholdet i hovedspalten. Derfor vil også skrifter som 
ikke har seriffer være i stand til å bære budskapet frem til leseren fra dette 
feltet. Ja, man kan til og med si at det her vil være en fordel å benytte en skrift 
som står i kontrast til hovedskriften. En skrift som for eksempel Arial vil fun-
gere godt for denne oppgaven.

Det er viktig å huske på at det ofte kan være behov for et større antall linjer i 
denne spalten enn det som er vanlig i alminnelige bildetekster. Dette krever 
at det benyttes god linjeavstand. Dersom teksten er lang bør en 7 - 7,5 punkt 
skrift derfor ha minimum på 10 -12 punkts linjeavstand i dette viktige sup-
plementfeltet. Disse skriftene kan egne seg godt i sidespalten (her vist i 12 
punkt):
 
   Arial (Normal) 
   Arial (Smal) 
   Arial Black 
   Franklin Gothic 
     
Når det gjelder titler i sidespalten kan det benyttes vanlig halvfet variant av 
den skriften som benyttes i nedover i spalten. 
 
Supplementspalten kan også bestå av andre skriftvalg, dersom dette tjener 
spesielle formål. Det vil for eksempel kunne være nyttig å fremme sitater (qu-
otes) fra hovedspalten som en ekstra forsterkning og interessevekker. Dette 
vil bidra til å trekke leserne inn i stoffet. Her vil det være aktuelt med en noe 
større skrift, og alle skrifttyper vil kunne fungere, dersom de er godt leselige. 
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Den skriften som velges må også ha evnen til å skape fremheving der 
det er nødvendig. De viktigste fremhevingene i løpende tekst på papir 
er s p e r r i n g , halvfet, kursiv og KAPITELER. (Understrekninger er som 
kjent ikke tillatt i profesjonell typografi.)

Tekstblokken bør alltid settes med fast venstrekant og løs høyrekant 
(e: ragged right). Blokkjustering bør kun benyttes i mindre avsnitt som 
skal fremheves. Dette må da skje etter bestemte regler for orddeling og 
utslutningstoleranse mellom ord og bokstaver (hvordan overskytende 
luft fordeles mellom karakterene). Tekstblokker satt midtstilt eller med 
løs venstrekant er ikke akseptabelt og vil trøtte ut leseren etter noen få 
avsnitt.

Det må spesielt fremheves i denne sammenheng at det ikke er den 
regelmessige tekstblokken som gir best lesbarhet og innlæringseffekt, 
men den uregelmessige. En tekst satt som en rettsidet blokk gir ikke 
øyet noe signal om linjeskift ved hurtiglesing. En tekstspalte som har 
rett venstrekant og ujevn høyrekant gir et godt, fast holdepunkt for 
øyet ved starten på linjen og naturlig, rytmisk avslutning ved linjeslutt. 
På denne måten blir lesingen også mindre monoton.

Tekst og typografi i supplementpalten

I det asymmetriske læremiddelformatet har den smale supplementspal-
ten (på venstre side ved ensidig A4 - på begge sider dersom det skal 
trykkes på begge sider av arket) en svært viktig oppgave. Denne skal 
brukes til:

 • Fremhevinger som supplerer ideen/fakta i hovedteksten
 • ”Føringer”, det vil si å kunne peke på andre innfallsvinkler
 • Tilleggsinformasjon, med og uten bilder, som kan leses uav- 
   hengig av hovedspalten, men innenfor temaet 
 • Faktabokser og referanser
 • Til å stille spørsmål
 • Bilder og bildetekster
 • Bildetekster også for bildene i hovedspalten 

Det er selvsagt en klar sammenheng mellom den smale, begrensede 
plassen denne spalten rår over og tekstmengden som passer inn der. 
Det kan ikke skrives særlig mye og stoffet må derfor fortettes. I denne 
situasjonen står man derfor noe friere når det gjelder skriftvalg enn ved 

Husk å bruke god linjeavstand dersom 
teksten er lang.
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 When it comes to headlines, sans serif typeface, such as Helvetica, 
is a traditional choice, while serif typeface, such as Times Roman, gara-
mond and Caslon is common for body text. But there are no hard and 
fast rules, only guidelines (see above). 

��������

Subheads are small headlines that organize the body of the article. They 
break up the text, making the article seem shorter and easier to read. This 
doesn’t mean that readers have short attention spans, but subheads can 
improve their comprehension. 

 Subheads should always be larger and darker than the body text and 
in the same typeface as the headline, only smaller. Place them just above 
or next to the column of text they introduce, and leave adequate white 
space between the subhead and the previous line of text. Left justified 
subheads look better than centered ones. 

 The darker typeface of subheads also adds contrast to individual 
pages, while their repetition throughout the newsletter helps unify the 
appearance of your publication.

The primary purpose of the grid is to 
create order out of chaos. The grid 
helps the consumer to find material 
in the expected place every time, 
either when leisurely turning over the 
pages of a glossy magazine, or when 
rapidly scanning a professional jour-
nal for relevant information. This pri-
mary purpose holds true even with 
projects which tend by their very 
nature towards disintegration. Thus it 
forces the designer to think construc-
tively, and in a structured manner.

�������������

The grid, together with its associated 
style-sheets, can be made to work so 
hard that when both are fully devel-
oped and agreed with the client, a 
significant proportion of the entire 
job is done. However, designing a grid 
and setting up style-sheets is expert 
work 

Imagine if on every new page you had 
first to draw out the margins, columns 
and baselines for each line of text 
before you could start placing the text 
and art. Yet that was essentially stan-
dard practice until a generation ago.

     Repeatability is achieved by 
using one or more of the application 
tools of the grid - printed card, ace-
tate overlay, computer template, text 
and illustration specification - to make 
similar pages in multi-page designs 
look the same, or to give multiple 
single designs a unity of appearance, 
or to give a multiplicity of designs for 
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varying purposes a “corporate iden-
tity” for a single organization. A sub-
stantial amount of time is invested 
in making the basic template perfect, 
because any errors on it will be end-
lessly repeated.
     Repeatability is not only of benefit 
to graphic designers. Many people 
value the benefit to readers of finding 
material in the expected place every 
time so highly that they would con-
sider repeatability the chief ornament 
of the communication function of the 
grid�
�����The primary purpose of the grid is 
to create order out of chaos. The grid 
helps the consumer to find material in 
the expected place every time, either 
when leisurely turning over the pages 
of a glossy magazine, or when rapidly 
scanning a professional journal for rel-
evant information. This primary pur-
pose holds true even with projects 
which tend by their very nature 
towards disintegration. Thus it forces 
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Husk å bruke god linjeavstand der-
som teksten er lang

Dette er et eksempel 
Denne teksten (supplementspalten) er satt 
med 7,5 punkt Arial (normal) på 12 punkt 
linjeavstand. Som tittel er det kun benyttet 
halv-fet i samme skrift. 
 
Dette skriftvalget står i god kontrast til 
skriften i hovedspalten - og den er godt 
synlig med hensyn til leserens behov for 
navigasjon på siden. 
 
  

Sitatutdrag vil kunne bidra 
til å trekke leseren inn i 
stoffet!
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Titler og undertitler i hovedspalten
Som tittelskrift i hovedspalten bør det velges en skrift som gir god kontrast til 
brødteksten og som ikke bryter med formspråket i den tekstblokken den skal 
innlede. Siden brødteksten skal være en skrift med seriffer, bør titlene settes 
med skrifter som ikke har seriffer. Dette er en god regel i typografien.  
 
Denne regelen kan imidlertid avvikes når det gjedler hovedtittelen. Her kan 
det med fordel benyttes er større skriftgrad med den samme skriften som 
benyttes til brødtekt. Vurder forøvrig hovedtitlene i dette dokumentet.     
 
Egnede skrifter til titler vil kunne være:

Det kan videre benyttes halvfete og helfete varianter av disse. Det er viktg  vel-
ge et godt hierarki av skrifter. Disse bør klart indikere hvor leseren befinner 
seg i strukturen; innledningen, hovedavsnitt, underavsitt mv.

I utvalget over er det ikke satt opp prioriteringer. Undersøkelser med disse 
skriftene har vist at de er tilnærmet likeverdige dersom det kun skal settes en-
kle eller et få antall ord, slik det vanligvis er i titler. Men det valget du foretar 
vil likevel bety noe for dokumentets ”profil”. 

En lengre tekst satt med for eksempel brødteksten Times New Roman og Ari-
al i titlene vil fremstå som kjedelig. Dette vil i sin tur gå utover motivasjonen 
til å lese det. Slike kombinasjoner bør derfor unngås. 

Eksempel Franklin Gothic tittel 
Dersom et lengre tekstdokument settes regelmessig med Garamond (brødtekst), 
slik som her, og for eksempel Franklin Gothic (i titler), vil det kunne fremstå som 
mer stimulerende og gi bedre visuell ”introduksjon” til lesingen. Men det er mange 
kombinasjoner av brødtekst og titler som egner seg, og som kan gi denne ekstra 
drahjelpen for leseren (skape bedre lesbarhet).

 
Titlene bør alltid settes med et markant snitt (fethet), men ikke med den fetes-
te. Halvfet (semi bold) er ofte tilstrekkelig. For noen av disse skriftene er det 
helfet (bold) som vil være den riktige. Dette vil være helt avhengig av skrif-
tens egenskap, i dette tilfelle i betydningen hvor svart de fete snittene opprin-
nelig er konstruert av skriftdesigneren.
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  Helvetica (Arial)
  Futura
  Franklin Gothic
  Gill (Humanist)
 
I denne listen vil jeg ikke å sette opp prioriteringer. Undersøkelser med 
disse skriftene har vist at de er tilnærmet likeverdige dersom det kun 
skal settes enkle eller et få antall ord, slik det vanligvis er i titler. Men 
det valget du foretar vil likevel bety noe for dokumentets ”profil”. En 
lengre tekst satt med for eksempel brødteksten Times New Roman 
og Helvetica (Arial) i titlene vil fremstå som direkte kjedelig. Dette vil 
i sin tur gå utover motivasjonen til å lese det. Slike kombinasjoner bør 
derfor unngås. 
 
Dersom et lengre tekstdokument settes regelmessig med Garamond og 
for eksempel Gill, vil det fremstå som mer stimulerende og gi bedre vi-
suell ”introduksjon” til lesingen. Det er mange kombinasjoner av skrift 
til brødtekst og titler som egner seg og som gir denne ekstra drahjelpen 
for leseren.

Titlene bør alltid settes med et markant snitt (fethet), men ikke med 
den feteste. Halvfet (semibold) er ofte tilstrekkelig. For noen av disse 
skriftene er det helfet (bold) som vil være den riktige. Dette vil være 
helt avhengig av skriftens egenskap, i dette tilfelle hvor svart de fete 
snittene er konstruert av skriftdesigneren. 

Titlene kan settes på tre nivåer – og med disse størrelsene:  
 
 Hovedtittel (kapittel):  6 – 8 pkt. over brødtekst 
 Undertittel (avsnitt):  2 – 3 pkt. over brødtekst
 Subtittel (eller fremheving):  Lik brødtekstens størrelse 

Titlene bør ikke settes over mer enn to linjer. Det er imidlertid best 
dersom titlene ikke går utover én linje – og heller ikke fyller hele linjen 
(spalten) i bredden. Titlene skal alltid settes med fast venstrekant og løs 
høyrekant – og det bør aldri benyttes kursiv og/eller understrekning. 
Det er ingen regel uten unntak. Det er i visse sammenhenger lov å 
benytte samme skrift i titlene som i brødteksten. Dette bør imidlertid 
begrense seg til hovedtittelen eller i utdrag (sitatplakater) og den bør 
settes relativt stort. Altså en 24 punkt Garamond som hovedtittel over 
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Det kan ofte være behov for å benytte titler på tre nivåer - og med disse stør-
relsene:

       Hovedtittel (kapittel):  6 – 12 pkt. større enn brødtekst
       Undertittel (avsnitt):   3 – 4 pkt. større enn brødtekst
       Subtittel (eller fremheving):  Halvfet i samme størrelse som brødtekst

Titler bør ikke settes over mer enn to linjer. Det er imidlertid best dersom title-
ne ikke går utover én linje - og heller ikke fyller hele linjen (spalten) i bredden. 
Titlene skal alltid settes med fast venstrekant og løs høyrekant – og det bør 
aldri benyttes kursiv og/eller understrekning.  

Hovedtittel med samme skrift 
Det er ingen regel uten unntak. Det er som nevnt i visse sammenhenger 
tillatt å benytte samme skrift i titler som i brødtekst. Dette bør imidlertid 
begrense seg til hovedtitler eller til sitatutdrag, og den bør settes relativt 
stort. For eksempel en 16 eller 18 punkt Palatino som hovedtittel over  en 
10,5 punkt slik som vist her. Dette vil gi publikasjonen et mykere og mer 
”akademisk”preg.

Slike titler bør aldri strekke seg ut over én linje. Som utdrag (pull quotes) vil 
skriftstørrelsen kunne være betydelig mindre, fordi måten slike sitatplakater 
fremstår på gjør dem allikevel svært godt synlig for leseren. 
 
Bildetekster med mer
Mer enn 90% av leserne trekkes mot bildene og bildteksten før de begynner 
å lese det øvrige stoffet. Ut fra et didaktisk synspunkt er derfor bildeteksten 
svært viktig.  
 
Bildeteksten skal være god å lese og ikke som mange tror ”bare være et ved-
heng” til bildet. Følg disse reglene for bruk av bildetekster.

Sett bildeteksten med en enkel, tydelig skrift som ikke har seriffer - og med et 
normalt eller magert skriftsnitt. Den korte teksten vil skille seg bedre ut og er 
lett å lese selv om den ikke har seriffer (vel å merke på papir, som viser langt 
høyer oppløsning enn på skjerm). Passende størrelse på bildeteksten er ( 6 - 8 
pukter.) 

 • Sett teksten minst 2 mm fra bildekanten 
 • Sett dem med en enkel, tydelig sans serif skrift, men med 
  normalt eller magert skriftsnitt. Den korte teksten vil skille
  seg bedre ut og er lett å lese selv om den ikke har seriffer (vel
  å merke på papir, som viser langt høyere oppløsning enn på
  skjerm). Passende størrelse på bildeteksten er ( 7 - 8 pkt)

Asymmetrisk dokumentformat



90Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Teorier, fakta og regler

 • Sett bildeteksten under eller til høyre for bildet
 • Sett teksten nøyaktig fra den venstre kantlinjen ved bildet (når den
  står under) - eller la den avslutte ved den nederste kantlinjen (når
  den står til høyre)
 • Bruk normal eller tett linjeavstand  
 
Topp- og bunntekst 
Topp- og bunntekst, gjerne kombinert med en skillelinje (en tynn strek), har 
som oppgave å organisere og lette navigasjonen i læremidlet. Dette blir opp-
nådd ved at denne lett synlige, men diskret plasserte informasjonen ekspo-
nerer dokumentets tittel og det kapitlet leseren befinner seg i på den aktuelle 
siden. Det er også vanlig, og nyttig, å vise side og/eller seksjonsnummer i 
dette feltet.  
 
Slike navigasjonslinjer bør settes med med samme skrift/snitt som subtitle-
ne, eventuelt med én eller to skriftgrader mindre, slik at det ikke tar for mye 
oppmerksomhet fra leseren.  
 
I griden må plasseringen av disse tekstene (evt. med linjer) være helt konse-
kvent gjennom hele dokumentet. 
 
Vi har nå gjennomgått de grunnleggende typografiske elementene på en side 
som skal ha didaktisk funksjon. På de følgende tre sidene skal vi visualiser 
dette oppsettet og komplettere med begreper og målangvelser.          

Neste side:  
Eksempel på notatarkside basert på læremiddelformat. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor

Nostrud navigare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

”Navigare 
necesse est”

The purpose of the grid - Page 12

The purpose of the grid
12

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iustorio.

Dolor in hendrerit 1890 in vulputate velit 
esse molestie consequat, 

Sitatutdrag
(Pull Quotes)

Hovedtittel 
(Stor serifskrift)

Topp (og bunn-
tekst)

Hovedspalte
(Garamond, 11,5 p)

Supplement-
spalte

Bildetekst

Kolonnestrek

Hoved-
illustrasjon

Supplement-
illustrasjon

Pagina

Bunnlinje

Topplinje

Mellomtittel

Innrykk

Se stor versjon uten ”labels” på neste side.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor

Nostrud navigare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

”Navigare 
necesse est”

The purpose of the grid - Page 12

The purpose of the grid
12

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iustorio.

Dolor in hendrerit 1890 in vulputate velit 
esse molestie consequat, 

Dette formatet vurderes som et av de beste når det gjelder læremidler.  
Det har også den fordelen at det lar seg fremstille i Word, fordi det kun  
har én hovedspalte. Denne siden vises også i full størrelse bakerst i 
denne delen av kompendiet.  
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Dette formatet vurderes som et av de beste når det gjelder å utnytte didaktisk effekt. Det har 

også den fordelen at det kan settes opp i Word eller Powerpoint.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor

Nostrud navigare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

”Navigare 
necesse est”
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The purpose of the grid
12

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iustorio.

Dolor in hendrerit 1890 in vulputate velit 
esse molestie consequat, 

Som det fremgår er mønsteret (griden) viktig for å oppnå konformitet. Men det er faktisk 
like viktig for å oppnå variasjon. Kan du se de mange variasjonene som åpner seg når det 
gjelder størrelse og plassering på de ulike verbal-visuelle detaljene? Denne siden vises 
også i full størrelse bakerst i denne delen av kompendiet.
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Som det fremgår av denne beskrivelsen er mønsteret (griden) viktig for å oppnå konformitet. 
Men det er faktisk like viktig for å kontrollere variasjon. Kan du se de mange variasjonene som 
åpner seg når det gjelder størrelse og plassering av de ulike verbal-visuelle detaljene? 
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Sitatutdrag
Sitatutdrag (pull quotes) blir lest av praktisk talt alle leserne, dersom de 
utformes nennsomt av designeren. Dette er opprinnelig en ”oppfinnelse” 
fra avisverdenen, men som i de senere årene også er adoptert av læremid-
delprodusentene. Årsaken til at dette har blitt mer vanlig skyldes utvikling 
av desktop publishing-teknologien. Sitatutdragene egner seg til å fremheve 
hovedpunkter og/eller fokusere på viktige detaljer i stoffet (les seksjonen om 
Meningsnøkler). Her følger de viktigste reglene:

 • Utdraget må være kort og bør kunne fanges umiddelbart
 • Skriften bør være den samme som brødteksten satt med 
  relativt stor grad (fra 14 – 18 pkt)
 •  Den kan settes midt i tekstblokken eller på siden i 
  supplementspalten
 •  Den kan med fordel settes i en ramme (tekstboks) med 
  lys kulørt, eller grå bakgrunn
 •  Bruk av anførselstegn bør vurderes ut i fra sitatgraden. 
  Det vil si at sitatet/uttrykket også kan presenteres 
  uten anførselstegn
 •  Det bør ikke brukes mer enn ett sitatutdrag per side

Copyright: © Design at Work Learning Network

 Intelligente presentasjoner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio. Dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor

Nostrud navigare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

”Navigare 
necesse est”

The purpose of the grid - Page 12

The purpose of the grid
12

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iustorio.

Dolor in hendrerit 1890 in vulputate velit 
esse molestie consequat, 

Dette formatet vurderes som et av de beste når det gjelder læremidler.  
Det har også den fordelen at det lar seg fremstille i Word, fordi det kun  
har én hovedspalte. Denne siden vises også i full størrelse bakerst i 
denne delen av kompendiet.  
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”Varium et mutabile semper” 

Sunt pueri pueri  

   puerilia tractant”

To varianter av sitatutdrag:  
I sidespalten med ett stort anførselstegn  
i grått.  
I hovedspalten med alminnelig bruk av 
anførselstegn. 
I begge tilfeller er det benyttet en oppskalert 
versjon av brødteksten.  
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Tekstbokser
Utover sitatutdragene, slik de er beskrevet her, er det også viktig å utnytte 
andre typografiske og ”kognitive” variasjoner gjennom dokumentet. Øyet til 
leseren er stadig på jakt etter holdepunkter (kontrast) og det er derfor viktig å 
utnytte de muligheten som denne effekten byr på. 

Et annet viktig virkemiddel er tekstboksen. Dette er en ramme, eventuelt med 
en svak bakgrunnsfarge, som fremhever deler av hovedstoffet, eller som be-
nyttes til opplysninger, spørsmål eller veiledninger som kan ha læringsmessig 
effekt. Tekstboksen bidrar til å skape inntrykket av ”grafikk,” slik at øyet og 
hjernen får ekstra stimuli og navigasjonsmulighet. 

Følgende regler gjelder for utforming og plassering av tekstbokser: 

 • Plasser tekstboksen med god avstand til  den øvrige teksten 
 • Begrens antall linjer (helst ikke over 6 linjer)
 • Benytt hvitt eller kun svært lyse farger i bakgrunnen
 •  Benytt moderat strektykkelse i rammen
 •  Benytt en skrift som står i kontrast til brødteksten
 •  Benytt et normalt skriftsnitt - ikke halvfet eller kursiv
 •  Bruk litt ekstra linjeavstand (ca 140%)
 •  Det kan benyttes både løs og justert høyremarg
 •  La alle tekstbokser gjennom dokumentet få helt 
  identisk utforming
 • Benytt symboler/grafikk/fargekoder som indikerer 
  tekstboksens rolle
 • Benytte kun to typer av tekstbokser (roller) i samme 
  dokument/innen samme gruppe av dokumenter
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Tekstbokser

Utover sitatutdragene, slik de er beskrevet her, er det også viktig å ut-
nytte andre typografiske og ”kognitive” variasjoner gjennom dokumen-
tet. Øyet til leseren er stadig på jakt etter holdepunkter (kontrast) og 
det er derfor viktig å utnytte de muligheten som dette mediet byr på.  
 
Et av de viktigste virkemidlene er tekstboksen. Dette er en ramme, 
eventuelt med svak bakgrunnsfarge, som fremhever deler av hoved-
stoffet, eller som benyttes til opplysninger, spørsmål eller veiledninger 
som kan ha læringsmessig effekt. Tekstboksen bidrar til å skape inn-
trykket av ”grafikk” av tekst, slik at øyet og hjernen får ekstra stimuli 
og navigasjonsmulighet (se kapitlet om illustrasjoner). Følgende regler 
gjelder for utforming og plassering av tekstbokser:

 • Plasser tekstboksen i åpent rom, med god avstand til og mellom  
  avsnittene

 • Ha godt med luft mellom rammen og tekstinnholdet

 • Benytt hvitt eller kun svært lyse farger i bakgrunnen
 • Benytt hovedsakelig moderate tykkelser i streken i rammen
 • Benytt en skrift som står i kontrast til brødteksten
 • Benytt et alminnelig skriftsnitt – ikke halvfet eller kursiv
 • Bruk litt ekstra linjeavstand (ca 120%)
 • Det kan benyttes både løs og justert høyremarg
 • La alle tekstbokser gjennom dokumentet få helt identisk 
  utforming

 • Benytt symboler/grafikk/fargekoder som indikerer tekstboksens  
  rolle

 • Benytte kun to typer av tekstbokser (roller) i samme dokument/ 
  innen samme gruppe av dokumenter 

  

Et av de viktigste virkemidlene er tekstboksen. Dette er en ramme, eventuelt med svak bak-
grunnsfarge, som fremhever deler av hovedstoffet, eller som benyttes til opplysninger, spørsmål 
eller veiledninger som kan ha læringsmessig effekt. Tekstboksen bidrar til å skape inntrykket av 
”grafikk” av tekst, slik at øyet og hjernen får ekstra stimuli og navigasjonsmulighet (se kapitlet 
om illustrasjoner)

Et av de viktigste virkemidlene er tekstboksen. Dette er en ramme, eventuelt med svak bak-
grunnsfarge, som fremhever deler av hovedstoffet, eller som benyttes til opplysninger, spørsmål 
eller veiledninger som kan ha læringsmessig effekt. Tekstboksen bidrar til å skape inntrykket av 
”grafikk” av tekst, slik at øyet og hjernen får ekstra stimuli og navigasjonsmulighet (se kapitlet 
om illustrasjoner)

Pass på at tekstboksen ikke blir trang og 
mørk, slik som i det nederste eksemplet 
her. Lys bakgrunn (lys gul eller lys grønn), 
ekstra linjeavstand og godt med luft mel-
lom tekst og ramme er best. 
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Pass på at tekstboksen ikke blir trang og
mørk, slik som i det nederste eksemplet
her. Lys bakgrunn (lys gul eller lys grønn),
ekstra linjeavstand og godt med luft mellom
tekst og ramme fungerer best.
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Lys, luft og klarhet
Tradisjonelt har det vært en god regel innen typografien at alle sider bør 
settes med god avstand mellom teksten og de øvrige elementene slik at man 
opprettholdet lys og luft på siden. Det er nettopp denne egenskapen som fører 
til at de mange detaljene som dekker det hvite papiret blir fanget opp av øyet.
 
Når det gjelder utforming av læremidler er denne egenskapen svært viktig. 
Mange av de faktorene som former et godt læremiddel skapes nettopp gjen-
nom god disposisjon av luften mellom elementene. Et læremiddel skal blant 
annet: 

 • Bidra til å skape og opprettholde motivasjonen til leserne
 •  Være lett å navigere i, og å finne frem i (lesbarhet)
 •  Være lett å lese hurtig og nøyaktig (leselighet)
 •  Være oversiktlig og ”gi fra seg” helheten (lesbarhet)
 •  Være godt gruppert. Elementer som logisk hører sammen
  skal stå sammen
 •  Være utpreget tydelig. Vise skarpe bilder, tydelige titler 
  og skrift 
 
Les også seksjonen om Hold orden, vær tydelig, side 111 for mer detaljert innsikt 
i fordeling og balansering av de visuelle virkemidlene. 
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Lys, luft og tydelighet 

Tradisjonelt har det vært en god regel innen typografien at alle sider 
bør settes med så god avstand mellom de verbal-visuelle elementene 
at det dannes lys og luft. Det er denne egenskapen som fører til at de 
mange detaljene som dekker det hvite papiret blir fanget opp av øyet.  
 
Når det gjelder utforming av læremidler er disse egenskapene svært 
viktig. Mange av de faktorene som skaper et godt læremiddel formes 
nettopp med disposisjonen av luften mellom elementene. Et læremid-
del skal blant annet: 

 • Bidra til og opprettholde motivasjonen til leserne 
 • Være lett å navigere og å finne frem i
 • Være lett å lese hurtig og nøyaktig (leselighet)
 • Være oversiktlig og ”gi fra seg” helheten (lesbarhet)
 • Være godt gruppert. Elementer som logisk hører sammen 
  skal stå sammen
 • Være utpreget tydelig. Vise skarpe bilder og tydelige titler

Eksempler på to ulike budskap, men begge er ”trange”.

Plassering av illustrasjoner

Illustrasjoner; fotografier, tegninger, infografikk og diagrammer er 
en naturlig ingrediens i alle medier og situasjoner som har som mål å 
skape forståelse og læring. I trykte medier bør også illustrasjonene ha 
en fremtredende rolle. Her følger noen retningslinjer for tilpasning 
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To eksempler på publikasjoner som er 
utformet for læringssituasjoner.  
 
Men de er begge verbalt og visuelt ”over-
lesset” og har derfor svak lesbarhet. De 
vil med denne ”trange” utformingen også 
kunne redusere lesernes motivasjon til å gå 
inn i stoffet.   

Plassering av illustrasjoner
Illustrasjoner; fotografier, tegninger, infografikk og diagrammer er en naturlig 
ingrediens i alle medier og situasjoner som har som mål å skape forståelse og 
læring. I trykte medier bør også illustrasjonene ha en fremtredende rolle. Her 
følger noen retningslinjer for tilpasning og plassering av illustrasjoner i papir-
medier og med det asymmetriske

Asymmetrisk dokumentformat



97Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Teorier, fakta og regler

Illustrasjonenes rolle og plassering:
 
 •  Gi illustrasjonene den rolle og størrelse de behøver for  
  å gi leseren nødvendig informasjon og forståelse, men ikke mer   
  enn det dette krever.
 •  Illustrasjonene kan plasseres på fire ulike måter  - alt avhengig 
  av den rolle bildet skal spille (bl.a. størrelse):
    - Over hele siden (til spaltens ytterpunkter)
    - Over deler av, eller hele hovedspalten
    - Over deler av supplementspalten 
   - Over deler av både hovedspalten og supplementspalten

Copyright: © Design at Work Learning Network

 Intelligente presentasjoner

�� ����� ���

��
��

��

og plassering av illustrasjoner i papirmedier og med det asymmetriske 
formatet:

Rolle og plassering:

 • Gi illustrasjonene den rolle og størrelse de behøver for å gi 
  leseren nødvendig informasjon og forståelse, men ikke mer enn  
  det dette krever. 
 • Illustrasjonene kan plasseres på tre ulike måter – alt avhengig  
  av den rolle bildet skal spille (bl.a. størrelse):
  •  Over hele siden (spaltenes ytterpunkter)
  •  Over deler av eller hele hovedspalten(e)
  •  Over supplementspalten

Ilustrasjonen viser mulige bildeplasseringer 
innenfor dette asymmetriske rutemønsteret 
(grid). 
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Ilustrasjonen viser et lite utvalg av mulige 
plasseringer av bilder og grafikk innenfor 
det asymmetriske mønsteret (grid). 
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 •  Plasser alltid illustrasjonene nøyaktig innenfor og inntil 
  markeringene for griden for dokumentet
 •  Benytt svakt diagonalt plasserte illustrasjoner, men kun dersom 
  dette  skaper en nødvendig kontrast (oppmerksomhet)
 •  Benytt rammer rundt, eller skygger under bildet, dersom
  dette skaper bedre konformitet i dokumentet.
 •  Suppler alle illustrasjoner med bildetekst

Noen regler for teknisk kvalitet på illustrasjonene: 

 •  Benytt alltid godt preparerte illustrasjoner som gir skarpe
  utskrifter. Utskrift på papir krever andre tekniske 
  egenskaper i bildene enn ved presentasjoner eller kun for web. 
  (Lær deg disse tekniske forskjellene)
 •  Benytt bilder som er korrekt tilpasset utskrift i CMYK  
  (fargekvalitet)
 •  Dersom bildet skal trykkes i offset, kontakt trykkeriet før  
  endelig bildekvalitet bestemmes 

Andre forhold som berører papirbaserte læremidler
De reglene for utforming av papirmedier som er beskrevet i denne seksjon må 
ses i sammenheng med - og i tillegg til - det som er beskrevet i seksjonen Gra-
fikk og bilder fremmer læring, side 49. Det er summen av kunnskapene knyttet 
de visuelle virkemidlene, og de spesielle egenskapene ved papirbaserte medi-
er, som skal føre deg frem til beslutningen om og kvaliteten ved dette mediet. 
Og du skal alltid søke å oppnå en totalkvalitet som fører til: 

 •  At læremidlet blir best egnet for den aktuelle målgruppen  
  og deres læringsmønster
 •  At læremidlet blir optimalt utnyttet i alle læringssituasjoner
 •  At læremidlet benytter kvalifiserte verbal-visuelle  
  virkemidler som stimulerer og opplyser leseren
 •  At læremidlet også bidrar til å skape motivasjon og leselyst
 •  At læremidlet er lett å lese, forstå og memorere
 •  At læremidlet er lett å søke opp i og repetere fra
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Hold orden, vær tydelig!

I denne seksjonen presenterer vi en alternativ forklaring til estetikken i 
kommunikasjonsdesign. Verdimatrisen må betraktes som en ”huskelapp” for 
vurdering og kontroll av de visuelle detaljene som samlet skal danne de inn-
trykkene seerne underbevisst kommer til å reagere positivt eller negativt på. 

Hold orden, vær tydelig!       

Seksjon

Hold orden, vær tydelig!
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Om Verdimatrisen
I våre opplæringsmetoder benytter vi ofte faste metoder og «skjemaer» som vi
vender tilbake til ved passende anledninger. Verdimatrisen er en slik metode. 
Den er også et tankesett for å gjøre det lettere å diskutere design, informa-
sjonsdesign og anvendelse av informasjonsdesign-elementer. 

Grafikk og typografi kan både bidra til suksess med et læremiddel, men også 
skape svakheter, dersom de visuelle elementene ikke utnyttes bevisst og 
målrettet. Den kognitive virkningen av, og evnen til effektiv lesing og læring 
av, et hvert medium skjer som et resultat av en sammensetning av mange små 
faktorer. I denne sammenhengen er språket, grafikken og typografien de faste 
elementene som må lykkes i sampill. 

Vi benytter derfor en fast metode for analysere, definere og kontrollerer disse 
elementene. Denne metoden har vi valgt å kalle: metode for definisjon og målret-
ting av verbo-visuell kommunikasjon. Vi omtaler den her kun som Verdimatrisen. 
Den skal bidra til at vi kan bestemme den rollen/verdien hvert visuelt element 
skal/bør ha innen helheten. Metoden skal altså bidra til å holde orden på de 
innholdsmessige og visuelle elementene og bidra til å fokusere på det viktig-
ste – effektivisere kommunikasjonen; oppmerksomhet, opptak og læring.
 
Matrisen tar for seg seks faktorer som alle er knyttet til form, format, tekst, 
språk, typografi, farger, grafikk, symboler og bilder. Disse er ordnet i tre 
pargrupper etter deres naturlige tilhørlighet og samspill: Posisjon, presisjon 
og assosiasjon:
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Verdimatrisen
En metode for å definere egenskaper ved et
informasjonsdesign

I våre kursmoduler vil vi benytte noen faste metoder og «skjemaer» som vi
vil vende tilbake til ved passende anledninger. «Verdimatrisen» er en slik
metode - og et tankesett for å gjøre det lettere å diskutere informasjons-
design og informasjonsdesignelementer.

Grafikk og typografi kan skape dramatiske svakheter ved et webdesign
dersom disse elementene ikke er målrettet og «kognitivt» bevisst utført.
Den kognitive virkningen av, og påvirkning til lesing og læring med
webmediet skjer som et resultat av en sammensetning av mange små
faktorer. I denne sammenhengen er språket, grafikken og typografien de
faste elementene som må overvåkes.

Vi benytter derfor en fast metode for analyse, idéutvikling og sammen-
stilling av disse elementene. Denne metoden har vi valgt å kalle: metode for

tilrettelegging og målretting av verbo-visuell kommunikasjon (vi omtaler den
også som «Verdimatrisen» - ut fra den verdi hvert element skal/bør ha). Meto-
den skal bidra til å holde orden på de innholdsmessige og visuelle ele-
mentene og bidra til å fokusere på det viktigste – effektivisere kommuni-
kasjonen; oppmerksomhet, opptak og læring.

Metoden tar for seg seks faktorer – som alle er knyttet til tekst, språk,
typografi, farger, grafikk, symboler og bilder. Disse er ordnet i tre par-
grupper etter deres naturlige tilhørlighet og samspill: Posisjon, presisjon og
assosiasjon. Som en enkel matrise ser denne slik ut:

Gruppering

Styrkegrad

Klarhet

Nødvendighet

Tone

Etos

Posisjon Presisjon Assosiasjon

Denne enkle tabellen skal minne oss på betydningen av å kvalitetssikre selve 
formateringen av mediet. Videre skal den bidra til at vi ser på alle elementene 
i en presentasjon eller et dokument som samspillende, visuelle virkemidler. 
Selv typografien vil derfor utgjøre et grafisk, visuelt element - og ikke kun et 
være verbalt og semantisk. Denne kvalitetssikringen vil også bidra til å kon-
trollere den visuelle retorikken i publikasjonen.  

Det er viktig at dette tankesettet blir innarbeidet når man skal arbeide med 
informasjonsdesign, fordi det danner grunnlaget for den videre forståelsen av 
styrker og svakheter i et hvert læremiddeldesign. 
 
Selv om bruk av Verdimatrisen vil kunne ha relevans for alle typer publikasjo-
ner, vil vi her primært vise eksempler knyttet til utforming av presentasjoner. 

Hold orden, vær tydelig!
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Gruppeinndelingen
Matrisen er delt inn i tre grupper. Hver av disse har to undergrupper. Den 
første gruppen har vi kalt Posisjon. De to visuelle egenskapene i denne grup-
pen er: Gruppering og Styrkegrad. Disse skal beskrive elementenes posisjon 

- som som plasseringen i forholdet til 
hverandre, og hvor sterkt fremhevet 
hvert element bør fremstå. Den beskri-

ver også den visuelle strukturen, organiseringen og intensiteten av de ulike 
informasjonselementene.

Den neste gruppen har vi kalt Presisjon. Undergrupper her er Klarhet og
Nødvendighet. Disse beskriver (kontrollerer) hvordan elementene påvirker 
dokumentets lesbarhet (tydelig) og tilgjengelighet. Denne gruppen står også 
for den balansen og harmonien som må oppstå mellom virkemidlene - den 
nødvendighet og forsiktighet som kreves (eller ikke kreves) med hensyn til bruk 
av språk, bilder, farger og effekter. 

Den tredje gruppen, Assosiasjon, omfatter Tone og Etos, og relaterer til hvor-
dan vi bør forsøke å kontrollere leserens subjektive oppfatning og respons på 
dokumentets verbale og visuelle retorikk; språk og visuelle uttrykk, «tone» og 
seriøsitet (troverdighet).
 
Se på inndelingen i disse tre gruppene som en metode som kan gjør det lettere 
å tenke på deres betydning uten forstyrrende smak og behag-kommentarer. 
Tenk på den slik: Posisjonen til de verbale og visuelle elementene må være 
nøye avbalansert. For å få til dette må du kontrollere gruppering og styrke-
grad. På samme måte skal du tenke at du alltid må presisere innholdet tydelig-
gjennom klarhet. Du skal kun benytte de elementene som er nødvendige. 
 
Den siste gruppen Assosiasjon henger direkte sammen med at du skal utvikle 
en passende tone (stilfølelse) og etos (troverdighet) overfor den aktuelle mål-
gruppen. 

Hovedgrupper

Dette er et fargerikt eksempel på presen-
tasjonsdesign, men det har flere svake 
”verdier.” 

 • Ingen tydelig gruppering 

 • Utydelig stryrkegrad 

 • Manglende klarhet 

 • Uklar tone og etos

 • Vertikal plassert tekst 
 
Prøv å tenk gjennom hvorfor vi kan påstå 
dette? Ta utgangspunkt i Verdimatrisen. 
 

Hold orden, vær tydelig!
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Som alt annet arbeide med kommunikasjon vil disse seks egenskapene i et 
design fungere i samspill og ofte overlappe hverandre. Det er derfor allikevel 
viktig og nyttig å se på dem separat og å forsøke å utnytte dem mest mulig 
bevisst og målrettet under planlegging og utforming av mediet.

Copyright 2002: Design at Work Learning Network, Inc  - all kopiering er forbudt dersom særskilt avtale ikke foreligger! Side: 4

informasjonsdesign for web
TM DESIGN

WORK
AT

 Modul: inidweb        Seksjon: 09      Dok: 01

Som i all annen kommunikasjon vil disse seks kognitive faktorene fungere
i samspill og ofte overlappe hverandre. Det er allikevel viktig og nyttig å
se på disse separat og å forsøke å utnytte dem mest mulig bevisst og
målrettet under arbeidet med informasjonsdesignet.

Verdimatrisen gjelder for alle de faktorene som influerer på et informa-
sjonsdesign. Som vist over, skal du benytte denne matrisen til å analysere:
Språk, farger, illustrering, skrift, format, struktur. På de følgende sidene
skal vi se nærmere på de seks faktorene i verdimatrisen og hvordan disse
kan benyttes til å profesjonalisere ditt syn på informasjonsdesign:

Verdimatrisen gjelder for alle de faktorene som influerer på et informasjons-
design. Som vist over, skal du benytte denne matrisen til å analysere: Språk, 
farger, illustrasjoner, skrift, format og struktur. På de følgende sidene skal vi 
se nærmere på de seks faktorene i verdimatrisen og hvordan disse kan benyt-
tes til å profesjonalisere ditt syn på informasjonsdesign:

Gruppering
Gruppering står for ”orden” og for organiseringen av de visuelle elementene, 
slik at leserne kan se strukturen, hvordan innholdet hører sammen i grupper, 
hvor de skiller seg fra hverandre og hvordan de opptrer i lag og hierarkier. 

De ulike grafiske elementene i et dokument eller i en presentasjon kan ofte slå 
hverandre i hjel. Ikke minst gjelder dette de mer kreative elementene, dersom 
disse blir for fremtredende. Både tekst og bilder kan konkurrere om oppmerk-
somheten

Hold orden, vær tydelig!

Det er mange mulige variabler vi kan justere 
på for å oppnå optimale designløsninger.  
 
Hva med for eksempel sammenhengen 
mellom: 
 
 Klarhet og språk? 
 Gruppering og farger? 
 Styrkegrad og Illustrering? 
 Etos og farger? 
 Nødvendighet og Skrift? 
 
For å nevne noen 
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I en presentasjon vil grupperingen dreie seg om å velge å bruke grafikken
i et ordnet samspill med format, tekst/typografi. For eksempel kan bruk av 
rammer rundt samhørende informasjon være en metode for typografisk grup-
pering, men også for å skape visuell orden i hodet på seerne. Det å organisere 
innholdet for mental ”skanning” (lett å se, lese og organisere) er den viktigste 
oppgaven med grupperingen. 

Nye bilder 2014

Nye mynter i samlingen

Utlånt fra Oslo Mynthandel AS

Eksempel 1: Ugruppert oppsett for presen-
tasjon.  
 
Allerede på dette nivået (manglende grup-
pering) vil seerne føle ” kognitiv dissonans” 
under presentasjonen. 

Eksemple 2: Gruppert oppsett. Publikum 
vil nå oppleve mental ro og kan konsentrere 
seg om budskap og innhold. 

Styrkegrad
I all kommunikasjon, selv med en enkel tekstside, vil det være et krav at en-
kelte vebale-visuelle elementer vektlegges mer enn de øvrige. Denne bevisste 
styrkingen av deler av informasjonen kaller vi justering av styrkegrad. Justering 
av styrkegraden oppnår vi ved å benytte kontraster (med bilder, farger eller 
typografi). For å utnytte dette effektivt må man ha en klar forståelse av hva 

Hold orden, vær tydelig!
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som skal styrkes og hvilken kognitiv (psykologisk/didaktisk) effekt dette vil 
ha på leseren. Her er det viktg å opparbeide et bevisst forhold til målretting 
og kontroll av disse egenskapene ved informasjonselementene. Også her feiler 
ofte den typiske designer fordi form settes over funksjon.
 
En effektiv metode for å oppnå økt styrkegrad kan for eksemple være å juste-
re størrelse. Dersom dette benyttes konsekvent, vil leseren raskt venne seg til 
at elementer som er fremhevet på denne måten har større betydning enn den 
øvrige (se eksempler nedenfor og på neste side).

Eksempel 1:  
Et oppsett for presentasjon der det ikke er 
lagt inn kontrast (styrkegrad). 

Forhold som påvirker ytelsen til motoren:

• Sylindervolum
• Innsprøytingsmetode
• Kompresjon
• Drivaksler
• Elektronikk

Forhold som påvirker 
ytelsen til motoren:

• Sylindervolum
• Innsprøytingsmetode
• Kompresjon
• Drivaksler
• Elektronikk

Eksempel 2:  
Oppsettet har nå fått markant strykegrad 
(tittel og illustrasjon). 
Dette gir en bedre markering av emnet - og 
er klarere med hensyn til innledning og 
underområder.     
 

Hold orden, vær tydelig!
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Forhold som påvirker 
ytelsen til motoren:

• Sylindervolum
• Innsprøytingsmetode
• Kompresjon
• Drivaksler
• Elektronikk

Eksempel 3:  
Oppsettet har nå fått en ytterligere marker-
ing i strykegrad (undertittel og fremheving 
av detalj i illustrasjonen). Dette gir et bedre 
didaktisk samsvar mellom tekst (eller tale) 
og det som presenteres.. 
 

Litt mer om visuelle kontraster
Variasjon i styrkegrad (økt kontrast) er helt nødvendig i all kommunikasjons-
design. Og det er spesielt viktig når vi skal utforme didaktikk som skal bidra 
til å forsterke detaljer i innholdet (og skape oppmerksomhet) slik at seerne 
legger bedre merke til detaljene. Dersom dette virkemidlet blir benyttet be-
visst vi kvaliteten på læremidlet forsterkes. 
 
Kan du antyde hvor mange variabler vi har til rådighet når et gjelder å justere 
stykegrad? Nevn minst 10 muligheter! Tenk deg så hvordan disse kan anven-
des didaktisk.    

Klarhet
Klarhet er et sentralt begrep innen fagområdet informasjonsdesign så vel som 
innen andre former for visualisering. Rent didaktisk dreier dette begrepet seg 
om evnen til å hjelpe seerne/leserne til å dekode budskapet, til å forstå det 
raskt og fullstendig - og om nødvendig få dem til å reagere (handling) uten 
følelse av usikkerhet og utrygghet.

Klarhet i forbindelse med visualisering; tekst, farger, symboler, infografer og 
bilder går på to plan:  
 
  1. Klarhet i budskap og innhold  
  2. Klarhet i de enkelte elementene  
 
Det første går på din evne til å velge ut grafikk som kan bli forstått og som 
kan bidra til å styrke innlæringen. Det andre går på om denne grafikken frem-
står tilstrekkelig kart og tydelig for øyet. Begge deler er viktig.

Uklare infografier (diagrammer og tabeller), bilder og illustrasjoner kan skape 
tolkningsproblemer. Dette kan i verste fall føre til at også teksten blir misfor-

Hold orden, vær tydelig!
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stått. Uskarp, amatørmessig utført grafikk vil også kunne svekke kvaliteten 
på informasjonen og utgiverens seriøsitet. Slike svakheter kan føre til feil 
oppfatningen av hva informasjonen står for. La oss se på noen eksempler på 
mangende klarhet i forbindelse med presentasjoner:

Klarhet 1: 
Denne infografen er forvirrende i sin 
omfangsrikdom og skaper det motsatte av 
klarhet i presentasjonsøyebikket. Tetthe-
ten og fargekodingen gjør den uegnet til 
presentasjon sammen med tale. Også som 
frittstående dokument vil dette være en 
tvilsom løsning.   

Klarhet 2: 
Denne infografen er betydelig mer homogen 
og gir god spontan informasjon.  
 
Det er imidlertid viktig at publikum får tid til å 
studere den, og at foreleseren avholder seg 
fra å tale under ”lesepausen.”    

Se flere eksempler på neste side

Hold orden, vær tydelig!
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Våre fabrikker fremstiller vanntette presenninger

Våre fabrikker fremstiller 
vanntette presenninger

Klarhet 3: 
Denne presentasjonen lider under manglen-
de klarhet. Bildet gir ikke tilstrekkelig klarhet 
med hensyn til hovedbudskapet, som er 
produktet; ”presenninger.” 
Også teksten er uklar fordi den er for liten 
og gir uklar leselighet pga manglende 
kontrast.     

Klarhet 4: 
Denne presentasjonen fremmer et klart og 
tydelig budskap. Den viser produktet tydelig 
og i bruk, og teksten er tilstrekkelig stor 
og klar slik at den er lett å lese selv i store 
forsamlinger.  
 
Men spør deg selv: Er det egentlig nødven-
dig med tekst i dette bildet? Vil ikke fore-
dragsholderen kunne få frem budskapet kun 
med tale, og støtte av bildet i bakgrunnen? 
 
Er tekst nødvendig?  

Kan du tenke deg flere innfallsvinkler til dette med klarhet? Hva med skrift-
typer, ord og begreper, format og struktur eller bruk av kulører? Det er man-
ge detaljer som kan bidra til å skape klarhet eller det motsatte. Vær kritisk, 
tenk på publikum - og ikke følg din egen smak.

Nødvendighet
Hva er didaktisk, visuelt og grafisk nødvendig? Spør du en designer om dette, 
vil hun neppe kunne svare deg på strak arm. Her handler Nødvendighet om å 
økonomisere med de visuelle elementene (i dette tilfelle farger, typografi,

Hold orden, vær tydelig!
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grafikk; symboler, infografer og bilder). Vi skal stille oss kritiske til om de 
er nødvendige eller unødvendige. Som eksempel kan du spørre deg selv: Vil et 
tillegg av en gitt farge, skriftstørrelse, et bilde/symbol, eller infografi gi en for-
bedret effekt med hensyn til lesbarhet, forståelse og læring? Hvis du ikke kan 
svare «ja» på dette, vil et slikt valg mangle nødvendighet. Dersom du ser på 
eksemplene på denne og de neste to sidene, vil du se at det er nettopp denne 
”less is more”-effekten du bør forsøke å tilstrebe. 

La oss peke på noen eksempler som ofte viser seg i presentasjoner og doku-
menter vi møter i hverdagen:  
 
Bruk av dekorelementer er ofte unødvendig. Disse er ofte valgt ut fra at det 
er en dekorativ form som skal oppfylles. Slike elementer kan redusere fokus 
på de viktige tingene (både i og utenfor teksten) og dermed skape forvirring. 
Ofte ser vi at det benyttes dekorelementer for å få til balanse i komposisjonen - 
eller kun for å dekorere et tomrom.  
 
En annen typisk unødvendighet er bruk av farger eller bilder som ikke har 
noen mening eller som ikke gir nødvendig informasjon.      

Nødvendighet 1:  
Dette er et grotesk, men ikke uvanlig ek-
semplel på unødvendig bruk av verbale og 
visuelle elementer. Dette er overflødig:

 • Halvfet skrift over det hele 

 • For mye tekst  

 • Unødig understreking av tekst 

 • Unødig bruk av farger 

 • Unødig bruk streker og rammer 

 • Uklart (og unødig) bilde 
  
 
  

Se revidert oppsett på neste side..

Hold orden, vær tydelig!

Vi skal stille oss kritiske til 
om de er nødvendige eller 
unødvendige
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Miljøgifter
i Nordområdene

• Et globalt sluk

• Nasjonalt arbeid

• Prioritere i 2010

• Stanse alle innen 2020

• Utrede generelt forbud

Nødvendighet 2: 
Siden er nå strippet for unødvendige tekst 
og visuelle elementer. Den fremstår nå som 
i en form som egner seg som bakgrunn 
(komplement) for taleren og det som skal 
fremkomme muntlig. Les mer om begrun-
nelsen for dette oppsettet under bildet.   

Kommentar til oppsettet over 
Presentasjoner kan ha mange ulike designløsninger. Dette oppsettet er først 
og fremst valgt som én av mange muligheter med hensyn til hvordan dekor 
og tekst kan gjøres enklere og samtidig mer tilgjengelig for publikum.  
 
I dette oppsettet har vi valgt å benytte et mer ”dramatisk” bilde. Dette har yt-
terligere blitt forsterket ved å benytte er større bilde. (Den situasjonen foredra-
get handler om er jo i seg selv ganske dramatisk.) Vi har videre latt markerin-
gen av hovedtemaet, ordet miljøgifter, betydelig opp i størrelse. Det er dette 
begrepet alt annet dreier seg om i dette foredraget. Disse to grepene har både 
gitt oss et mer ukomplisert oppsett (nødvendighet) og en langt bedre retorikk. 
 
Vi har dessuten valgt å redusere tekstmengden til et nivå som det er mulig for 
publikum å oppfatte (Dual Coding) uten at det oppstår disonnans i forhold til 
talerens verbale ytringer. Men det er viktg å være klar over at lysbildene alltid 
bør inneholde lite tekst og få tekstlinjer. 

 
Tekst i lysbilder bør  begrense seg til stikkord og/
eller som meningsnøkler. 
 
Viktig! Det er viktig å være klar over at alle fore-
drag bør kompletteres med egnet dokumentasjon 
(notatark). Denne bør holdes i saksprosa-form og 
må dessuten kunne fungere uavhengig av, og som 
supplement til den muntlige fremstillingen.  
 
       

Et vellykket foredrag (forelesning) bygger på 
tre samspillende komponenter: 

 • Den muntlige presentasjonen 

 • De visuelle hjelpemidlene

 • Supplerende dokumentasjon 

Hold orden, vær tydelig!
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Assosiasjoner og det intuitive
I denne siste gruppen i verdimatrisen tar vi for oss de egenskapene som ikke 
er så lette å definere - og langt vanskeligere å skape. 

Det helhetlige uttrykket presentasjoner og dokumenter sender ut vil alltid 
skape bestemte assosiasjoner i lesernes sinn. Og dette skjer umiddelbart - ofte 
før lesingen har kommet i gang. Dette inntrykket har vi valgt å beskrive med 
to betegnelser:
 
Tone
Det er som regel skrifttypene, fargene og grafikken som bidrar mest til å ska-
pe publikasjonens ”tone” (og etos). Ofte oppfattes også skriften (typografien) 
som ”grafikk” - spesielt der den fremkommer som tabeller, grupperte ram-
mer, titler osv. Det er ikke alltid lett å skille symboler, bilder og typografiske 
”spissformuleringer” som henholdsvis grafikk og typografi. I informasjonsde-
sign opptrer dette sammen i en kognitiv verbo-visuelt helhet. 
 
Hvilken tone «oversetter» du de to nedenstående slidene med? 

+48% 46% 70p
Best i test

Studentsamskipnaden i Agder

Utenfra AgderSøkere siste 5 år

+ 19,1% i 2012 av søkerne

Kornprodukter

Grovt
• Grove brød
• Grove knekkebrød
• Kornblandinger
• Grovt i bakst
• Fullkorns pasta og ris

Fint
• Fine brød/loff/baguett
• Chiabatta, pita, 

hamburger, pizza
• Pasta, ris
• Bakst, vafler osv
• Cornflakes, honny 

corn osvForskjellen
• Mer fiber
• Mer vitaminer, mineraler, 

antioksidanter
• Bedre metthetsfølelse

Et lite knippe ”toner” som publikum ofte 
assosierer når de ”føler” på visuelle inntrykk:

 Elegant

 Amatørmessig 

 Naiv

 Faglig sterk

 Faglig svak 

 Industriell 

 Akademisk 

 Kunnskapsrik

 Verdig

 Solid

 Troverdig 

 Seriøs

 Maskulin 

 Feminin 

 Rotete

 Strukturert

 Nøytral 

 Ressurssterk

 Ressurssvak 

 God økonimi 

 Svak økonomi 

 Vennlig

 Ung 

 Gammel

 Bevisst / Ubevisst 

Hold orden, vær tydelig!
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Noen oppfatninger (følelser) av tone er realtivt like hos mennesker. Andre 
er mer individuelle. Som eksempel på tone kan nevnes: Stram, myk, hard, 
industriell, hjelpsom, menneskelig, ung, gammel, feminin, maskulin, følelses-
messig, rasjonell. Det er viktig å være klar over at tonen ikke alltid kan skapes 
kun gjennom korrekte valg av enkeltelementer. 

Tonen oppstår ofte som en ny visuelle dimensjon i summen av de elemente-
ne designeren har valgt å benytte. Det oppstår altså en ny visuell helhet som 
overgår de øvrige elementene. En dyktig designer vet dette, og tar derfor 
høyde for denne ekstra dimensjonen under prosjektets utvikling. ”Tonen” blir 
da slik designeren vil.  
 
Det er mange som ikke mestrer å forutse dette. Tonen blir derfor noe annet 
enn det man ønsket - den oppstår helt tilfeldig. Eller enda verre, tonen er ikke 
en oppgave og et mål designeren tenker på. Det ferdige resultatet betraktes 
dermed med en god følelse av å ha oppnådd målet. Dette synes kan selvsagt 
ofte være farget av at man vet at alle enkeltelementene er profesjonelt utført. 
Når denne siste delen, helhetsinntrykket, ikke blir ivaratett kan designeren 
bomme på oppgavens viktigste rolle - det å ”fange” målgruppen både med 
sinnet og med hjertet. 

Etos (troverdighet)
Etos står for troverdighet (høyverdighet). I samspill med designets ”tone” skal 
etos sørge for at det visuelle bidrar til at tonen forsterkes av troverdighet. Etos er 
altså en videreføring (forsterkning) av tonen i en troverdig retning.  
 
La oss foreta et lite eksperiment. Du blir presentert for to forkjellig eien-
domsmeglere:

Din eiendomsmegler
Vi kan tilby:

Fast kontakt
Tett oppfølging
Stor eiendomsmasse
Sikre prosedyrer
Mange år i bransjen
Lokalkunnskap
Mellomfinansiering

Etos 1: 
Du skal vurdere eiendomsmeglere og tar 
deg derfor en tur rundt og ber to meglere 
om å presentere seg selv.  

Hold orden, vær tydelig!
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Hva tror du publikum ser etter? Den rette tonen bør selvsagt være der, og den 
kan trolig lett oppfylles. Men etos vil kunne avgjøre om førstegangskundene 
ønsker å gå videre og velge denne megleren.  
 
For å få den visuelle ”summen” til å yte det ønskede etos, må man ofte justere 
den etter at helheten fremkommer. Man kan da foreta mindre endringer som 
vil kunne stryke eller svekke etos spesielt. Grafikken og fargene vil kunne 
spille en viktig rolle her.
 
Ulike bransjer og situasjoner vil selvfølgelig ha ulike krav til etos. Men jo min-
dre kjent bedriften er, og hva den står for, jo viktigere er det å kommunisere et 
egnet etos.

Vi vil selge boligen din!

Effektiv saksgang

Ryddig oppgjør

Pågående meglere

Etos 2: 
Vurder etos i denne 
profilen opp mot 
”megleren” på forrige 
side.  
 
Forsøk å beskrive 
egne med ord hva 
du føler er forskjellen 
mht etos mellom de 
to eksemplene.   

Hold orden, vær tydelig!
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Om infografikk

Informasjonsgrafikk eller infografikk er visuelle representasjoner av informa-
sjon, data eller viten. Informasjonsgrafikk er også kjent som informasjons-
visualisering (InfoVis).

I denne seksjonen skal vi se på og drøfte ulike varianter av infografikk; teg-
ninger, grafikk, diagrammer og bilder. 
        

Seksjon
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Introduksjon

Vi lever i et samfunn hvor mange ulike typer informasjon setter sitt preg på 
hverdagen. Det forventes at vi raskt tolker og forstår informasjonen som pre-
senteres, slik at vi enkelt kan trekke ut essensen av ulike budskap. Kravet om 
hurtighet øker stadig i en verden hvor tid har blitt en kostbar ressurs.
Kombinasjoner av grafiske fremstillinger og tekst bryter ned informasjon 
og gjør den lettere håndterlig. Slik gjør infografikk det enklere å behandle 
informasjonsmengden vi utsettes for. Til infografikk regnes fremstillinger som 
grafer og diagrammer, kart, tidsfremstillinger, skrift, tabeller og illustrasjoner.
Med utgangspunkt i innholdet og målet med dette bidrar bruk av infografikk 
til mer presis og umiddelbar formidling av informasjon, og den er derfor en 
svært viktig del av informasjonsdesign.

I dette kapitlet skal vi gå nærmere inn 
på infografikk. Vi skal se på bakgrun-
nen og utviklingen av fagområdet, se 
på infografikkens muligheter på inter-
nett og se på faktorer som er avgjøren-
de for valg av infografikk. Vi vil gi tips 
om hvordan man lager infografikk, 
og ikke minst oppsummere de ulike 
infografiske fremstillingsmetodene 
som finnes.

 
Visualisering av data – stadig viktigere
Informasjonsgrafikk (Infografikk) handler om å visualisere - og dermed 
tydeliggjøre - data. En grunntanke er at informasjonen oppfattes lettere der-
som den ikke bare formidles som ren tekst. Kognitiv forskning viser at både 
hukommelses- og læringseffekter forbedres ved hjelp av fremstillinger hvor 
både tekst og bilde benyttes. Som vi skal se, har utviklingen innen infografikk 
vært stor siden fagets spede begynnelse. Den stadig økende informasjons-
flommen og hensyn og muligheter knyttet til Internett tyder dessuten på at 
faget blir stadig viktigere.

Infografikk – bakgrunn og utvikling
Infografikk kan defineres som den faktiske, praktiske utforming og utførelse 
av strukturelle kombinasjoner av tekst, bilder og grafisk design (Pettersson; 
1989, 1993). God infografikk trekker ut essensen av informasjonen og fremstil-
ler denne på måter som gjør den lett forståelig og tilgjengelig for alle.
Dette er særlig viktig når det gjelder instrukser i forhold til nødssituasjoner, 
men prinsippene benyttes også for å forenkle formidlingen av generell infor-
masjon.
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Infografikkens historie går tilbake til 1700-tallet, da man begynte å eksperi-
mentere med visuelle fremstillinger av statistiske data. De tidligste statistiske 
diagrammene ble utviklet av J.H. Lambert (1728-1777). Blant andre pionerer 
finner vi bl.a. William Playfair (1759-1823) som utviklet tidsseriegrafen og 
kakediagrammet, og Charles Joseph Minard (1781-1870) som utviklet bruket 
av tidslinjer for historiske fremstillinger. Florence Nightingale (1820-1910) er 
også viktig – hennes statistikk over Krimkrigens dødsfall viste at også sosiale 
fenomener kunne fremstilles grafisk.

På 1920-tallet begynte Otto Neurath utviklingen 
av sitt «International System of Typographical 
Picture Education» for sosiale og pedagogiske 
formål. Neuraths bilder skulle være forståelige 
for alle – uavhengig av språk ellerkulturell bak-
grunn. Dette prinsippet videreføres også i dag.

I nyere tid har kognitiv forskning på forståelse 
og handling vært viktig for bruk av infografikk 
på flere områder. Kognitiv psykologi er en 
gren av psykologien som omhandler hvordan 
mennesker tar imot informasjon; persepsjon, 
hukommelse og læring, tenking og refleksjon 
og kunnskap- og informasjonsbearbeiding. Stu-
dier har vist at bilder og illustrasjoner i de fleste 
tilfeller forenkler og øker læringsprosessen 
og forbedrer hukommelsen. Dette er et viktig 
grunnlag for arbeidet med informasjonsdesign.

Både informasjonsdesign og infografikk har 
utviklet seg i takt med teknologiske fremskritt. 
Når avanserte hjelpemidler introduseres på 
markedet, er det behov for lettfattelige instruk-
sjoner som forbedrer brukervennligheten og 
gjør produktene forståelige for kundene. In-
struksjonene vil ofte være en del av det tekno-
logiske produktet, i form av en bruksanvisning 
som kommer i tillegg, eller utgjøre en del av 
selve produktet.

Brukervennlighet og infografikk
Fremstilling av informasjon der infografikk 
anvendes, er mer brukervennlig enn fremstil-
linger uten bruk av bilder, illustrasjoner eller 
symboler.
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Tekst og bilde har tradisjonelt til en viss grad blitt oppfattet som to atskilte 
virkemidler, fra hver sin sfære. Teksten har hatt den tyngste akademiske 
forankringen, mens bildet eller illustrasjonen har blitt oppfattet som naturlig 
i fremstillinger hvor det kunstneriske eller underholdningsmessige har vært 
viktig. Fraværet av illustrasjoner i akademiske bøker har etter hvert blitt så 
innarbeidet at det sees som et «tegn på kvalitet». På denne måten har bruk av 
bilder fått et ufortjent stempel som en «useriøs forenkling» av materiale. Stem-
pelet har ført til at man, selv i sammenhenger hvor det ville være naturlig å 
benytte illustrasjoner og bilder, har unngått det.

Kravet om hurtig og intuitiv forståelse av budskap, og kognitiv forsking som 
fokuserer på menneskets oppfattelses- og læringsprosesser (bl.a. Howard 
Gardner), har imidlertid langt på vei endret dette. Erfaring har vist hvordan 
presentasjoner som benytter bilder eller grafiske fremstillinger, forenkler 
læringsprosessen og gjør budskapet forståelig for flere grupper av mennesker. 
Informasjon som kun fremstilles gjennom tekst, krever gode leseferdigheter, 
godt vokabular, konsentrasjonsevne og ikke minst evnen til å omstille tekst til 
bilder av handling eller situasjoner.

Dersom den skriftlige informasjonen suppleres med bilder eller illustrasjoner, 
blir den lettere tilgjengelig. I tillegg til at teksten i seg selv skaper mindre 
problemer, omsetter illustrasjonen teksten til bilder som viser leseren hvordan 
handlingen skal utføres eller forstås. Dette er spesielt viktig for instruksjon i 
nødssituasjoner. Mestring og forståelse er noe som bør etterstrebes ved alle 
former for informasjon og kommunikasjon. 

William Playfair var en genial infograf for 
sin tid. 

Ved at læringsprosessen forenkles, blir det enklere for brukeren å beherske 
situasjonen, materialet eller produktet som informasjonen er en del av. Bru-
keropplevelsen blir positiv, og det oppstår en positiv relasjon mellom bruker 
og produsent.
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Studier av bruksanvisninger for videomaskiner med og uten visuelle frem-
stillinger konkluderer med at beherskelsen av produktet øker fra 20 % til 80 
% når informasjonen visualiseres på riktig måte. Og økt beherskelse fører til 
bedre kundeforhold, færre klager og mindre slitasje på både kunde, produ-
sent og distribusjon.

Charles Minards berømte infograf som for-
klarer Napoleons forsøk på å innta Moskva 
i 1812

Charles Minards berømte infograf over 
utbredelsen av ulike kutyper i Frankrike. 
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Infografikk og Internett – forbedringer og muligheter
I vår tid er informasjonsdesign og infografikk særlig interessant i tilknytning 
til utnyttelsen av internetts potensiale som kommunikasjonsverktøy. Det blir 
stadig viktigere at nettsidene er enkle å betjene for de besøkende. Bruk av in-
fografikk kan bidra til dette på flere måter og kan bl.a. gi både plassbesparelse 
og raskere og mer intuitiv forståelse.

Infografiske fremstillinger 
kan uttrykke mye infor-
masjon på begrenset plass. 
På Internett er det viktig å 
bryte ned informasjonen til 
logiske enheter (gruppering) 
og unngå situasjoner med 
stort behov for skrolling, 
stadig flytter blikk og ekstra 
klikking når ønsket informa-
sjon skal hentes frem. Det er 
dessuten tungt å lese mye 
tekst på nettet. Komprimerte 
visuelle fremstillinger er 
logiske informasjonsenheter 
som kan tilpasses skjer-
marealet, og det er ikke så 
anstrengende å lese på en 
monitor. Infografikk kan 

også benyttes til å forenkle navigasjonen på Internett. Ved hjelp av intuitiv 
forståelige illustrasjoner eller symboler kan leseren ledes på en lettere måte til 
sidene som det søkes etter.

Tradisjonell bruk av infografikk kan altså forbedre nettsiders brukergrense-
snitt. I tillegg gir datamaskiner infografiske tegnere muligheten til å skape 
langt mer dynamiske fremstillinger enn hva som er mulig i trykte media. Slik 
kan brukergrensesnittet forbedres ytterligere. De viktigste mulighetene finner 
vi når det gjelder interaktivitet, bevegelse og tredimensjonalitet.

Interaktivitet
Infografikk som formidles gjennom Internett, kan være bygd opp på en slik 
måte at brukeren selv kan aktivisere den informasjonen som ønskes. Dette 
kan bl.a. gjøres ved at informasjonen er fremstilt på ulike lag (layers). Hvert 
lag kan inneholde særinformasjon. Dette kan f.eks. være effektivt når det drei-
er seg om kart. På ett lag kan man vise veinettet, på et annet sykkelveinettet 
og på et tredje buss- og trikkelinjer. På denne måten unngår man et kart som 
er så proppfullt av informasjon at det blir uoversiktlig og kaotisk. 

Hans Roslings berømte Gapminder (over) 
kan sies å være et av de beste eksempler 
på vellykket interaktiv Infografi i vår tid.
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Interaktivitet og muligheten til aktivisering etter behov gjør det mulig å gjøre 
informasjonen levende og enda mer brukervennlig enn tradisjonell, todimen-
sjonal infografikk. I tillegg til kart kan vi også tenke oss interaktivitet i forhold 
til andre infografiske bilder. Eksempler på dette kan være at søyler eller 
kurver legges til eller trekkes fra i søylediagrammer, at tidslinjer detaljeres når 
man ønsker å vite mer om spesielle perioder, at fakta som listes i tekstbokser, 
kan utdypes på egne lag, og at snittegninger gjøres lagvise slik at enkelte lag 
viser indre struktur, mens andre viser ytre struktur.

Bevegelse
Bruk av animasjoner gjør at infografikk kan 
nærme seg film. Å animere betyr å gi liv, og 
dette virkemiddelet bedrer især forståelsen av 
fremstillinger som har med tid eller bevegelse 
å gjøre. Bruk av animasjoner kan være spesielt 
virkningsfullt i forhold til innlæring av beve-
gelsessekvensersom man kanskje ellers ville 
fremstilt ved hjelp sekvenskart eller tegninger. 
Et eksempel kan hentes fra luftfarten, hvor 
flere flyselskaper viser animasjonsfilmer om 

hvordan man skal oppføre seg i nødsituasjoner, i tillegg til den tradisjonelle 
informasjonsbrosjyren. Også i forhold til annen infografikk kan man dra nytte 
av bevegelse og animasjon. Man kan f.eks. vise spredningsprosessen som en 
animasjon i et informasjonskart eller vise karikaturanimasjoner i stedet for 
tegninger. 

Tredimensjonalitet
Bevegelse og animasjon i skjerm-
bildet gjør det enkelt å vise tredi-
mensjonalitet. Med riktig pro-
gramvare kan bl.a. kart fremstilles 
tredimensjonalt,og man kan legge 
inn muligheter for bevegelse i ter-
renget og panorering av utvalgte 
områder. Internett og datatekno-
logi gir dermed nye områder for 
bruk av infografikk. Det gjør faget 
ytterligere dynamisk og spen-

nende. Mulighetene er mange –kun fantasien setter grenser. Det er imidlertid 
viktig å unngå å bruke effekter som ikke har nytteverdi for fremstillingen 
(ikke har nødvendighet), og å unngå å gjøre nettsidene for tunge å laste ned 
med for mange effekter (brukervennlighet).

Animert visning over utviklingen av infografi-
en gjennom historien. 
www.videoinfographics.com/  



120Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Teorier, fakta og regler

Valg og frremstilling av infografikk
Det er lønnsomt å benytte infografikk fordi det gir bedret forståelse og enklere 
fremstilling og formidling. Det finnes imidlertid mange ulike typer infografis-
ke fremstillinger, med ulike kvaliteter. 

Uansett hva slags infografikk man velger, finnes det enkelte grunnregler man 
bør forholde seg til når man skal begynne å arbeide med denne typen virke-
middel. I denne delen av kapitlet skal vi se på disse faktorene. Videre skal vi 
se hvilke fremgangsmåter man kan følge for å fremskaffe den infografikken 
som ønskes brukt.

Designprinsipper
De følgende reglene oppsummerer det vi må ta hensyn til når vi skal utarbei-
infografikk:

Innhold, formål og eksterne hensyn
Infografikk kan benyttes innenfor alle områder for informasjonsdesign og 
informasjonsformidling. Det stilles imidlertid forskjellige krav for hver enkelt 
type av data som skal presenteres, og utforming må plassere fokus der det er 
relevant i forhold til innholdet. Hver type infografikk har egenskaper som gjør 
den mer eller mindre egnet til å fremstille bestemte typer av informasjon. Ved 
å ha oversikt over det som skal formidles, kan vi lettere tilpasse den infogra-
fiske fremstillingen til den aktuelle informasjonen.

Det første man må gjøre når man skal benytte infografikk, er derfor å definere 
informasjonens innhold og formål. Hva skal formid-
les? Hva skal læres? Hva er kjernebudskapet? Dette er 
spørsmål som kan benyttes for å konkretisere hensikten 
med informasjonen. Når vi har med talldata å gjøre og 
de skal sammenlignes, er det kanskje naturlig å bruke 
et søylediagram? Skal vi vise prisstigningen de siste 
10 årene, bør vi kanskje benytte et kurvediagram, og 
dersom skolebarn skal lære om en historisk utvikling, 
passer det kanskje å bruke en tidslinje som utgangs-
punkt? 

Innhold og formål legger grunnen for presentasjonen 
og valget av virkemidler som kan benyttes. Videre kan 
det være spesielle kvaliteter ved målgruppe eller situa-
sjon som gjør det fordelaktig å velge én type formidling 
fremfor en annen. 

Noen målgrupper er kanskje vant til å lese grafer, mens andre trenger mer 
utstrakt bruk av hjelpende forklaringer. I situasjoner med mye støy og forstyr-
relser kan det f.eks. være nødvendig å bruke ekstra

Infografikken må ikke overdrives, bli for 
kreativ eller ha for mange detaljer. 
Nedenfor et eksempel på god og lett forstå-
elig infografikk  
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tydelige virkemidler, som sterke farger og store bokstaver. Det kan være store 
forskjeller både mellom ulike brukere og i ulike situasjoner. Nødlandings-
manualer for fly og lærebøker i geografi er begge verktøy for læring, men 
målgruppe og brukssituasjon tilsier at vi skal la helt ulike krav styre
designen.

Oversikt over interne forhold som innhold og formål, og eksterne hensyn til-
knyttet brukergruppe og brukssituasjon danner grunnlag for valg av infogra-
fikk og hvordan virkemidlene i fremstillingen skal bearbeides.

Nytte fremfor dekorasjon
Et annet hensyn man skal ta, er knyttet til nytteverdi (nødvendighet). En 
hovedregel innen infografikk er at alle elementer som benyttes, bør ha en klar 
nyttefunksjon i form av en tydelig sammenheng til budskapet. Alle deler av 
fremstillingen skal bidra til å tydeliggjøre konkret informasjon for leseren. 
Derfor bør rene dekorelementer unngås. Slike kan selvfølgelig sies å ha en 
funksjon som «balsam for øyet», men kan samtidig undergrave budskapet 

ved at de misleder leseren på flere måter. Leseren kan fort bli vant til at bilde-
ne kun er dekor - og slutte å vie dem oppmerksomhet. Dermed går hun glipp 
av bilder som faktisk bidrar til å belyse informasjonen. Og rene dekorelemen-
ter kan også trekke fokus bort fra budskapet og forstyrre leserens konsentra-
sjon. Det kan føre til at leseren blir mindre oppmerksom på teksten og ikke får 
med seg budskapet som forsøkes formidlet.

Det er selvsagt å primært se på nytteverdien når vi skal velge infografisk 
metode. Det er viktig å velge den metoden som best får frem det sentrale i 
data-materialet. 

Eksempel på overdimensjonert infografikk. 
For mange detaljer og unødvendig «beve-
gelse» i fremstillingen.  
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Som en grunnregel kan man si at det mest fremtredende grafiske elemen-
tet – f.eks. «den høyeste søylen» – skal vise til den viktigste informasjonen i 
materialet. Fremstillingen må også være slik at man umiddelbart ser hva som 

er viktig, og får forståelse av 
helheten i det som fremstilles.

Tekst og grafikk - sam-
spill og balanse
Oppfattelse av helhet og gene-
rell forståelse av en infografisk 
fremstilling avhenger ofte av 
samspill og balanse mellom 
elementene som benyttes. 

Særlig viktig er det å finne 
harmoni mellom tekst og 
grafikk. Visuelle fremstillinger 
er virkningsfulle fordi vår 
oppfattelse ofte forbedres når 
bilder benyttes. For at dette 
skal fungere optimalt, er det, 

som presisert i avsnittet om nytteverdi, viktig at grafikk og bilder har klar 
sammenheng med teksten.

Samspillet mellom tekst og bilde er meget viktig. Illustrasjonene som velges, 
må underbygge teksten på en konkret måte. Samtidig bør de forklares, eller 
forankres, ved hjelp av bildetekster slik at eventuelle feiltolkninger unngås. 
Det er viktig at grafikk og tekst ikke står i strid med hverandre. Mange gjenta-
kelser er heller ikke ønskelig. 

Dersom den grafiske fremstillingen viser fordelingen av alder for nettsidens 
besøkende, trenger man ikke mer enn noen få ord for å forklare dette. Vi bør 
unngå å repetere hele grafens innhold i teksten. De ulike elementene i det in-
fografiske designet må balanseres mot hverandre – f.eks. ved hjelp av farger, 
skrifttype og størrelse. En tilfeldig sammensetning av tekst, bilde eller andre 
elementer kan få negative konsekvenser.

Det er viktig å unngå at leseren bare ser bildet eller bare leser teksten, eller på 
andre måter oppfatter bare deler av budskapet. Gjennomtenkt design gjør at 
leseren oppfatter informasjonen i alle elementene - både skriftlige og visuelle 
– siden alle elementene er designet og satt sammen slik at de trekker i samme 
retning – den retningen du, som informasjonsdesigner, ønsker. 

Gjør infografien så enkel og ren som mulig. 
La de dataene som det er viktigst å formidle 
komme tydelig frem og spille hovedrollen.    
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Noen enkle retningslinjer 
Informasjonen som skal formidles er mangeartet og mottakere og omgivelser 
vil variere fra prosjekt til prosjekt. Likevel kan vi liste opp noen generelle 
retningslinjer som alltid kan følges når man skal utvikle infografikk.

Enkelhet
Med enkelhet mener vi ikke at man skal unnlate å fremstille kom-
pleks informasjon, men at den grafiske fremstillingen alltid skal være 
presis og ukomplisert i seg selv. På samme måte som en forfatter ikke 
skal bruke overflødige ord, skal ikke en grafisk tegner benytte unød-
vendige streker eller visuelle elementer.

Konsistens
Det kan lønne seg å etablere en mal for grafiske fremstillinger som 
spesifiserer hvilke farger, skrifttyper, størrelser o.l. som skal benyttes. 
Det gir grafiske fremstillinger konsistens og sammenheng, og gjør 
brukeren fortrolig med den grafiske uttrykksmåten.

Overskrifter
Alle infografiske elementer må ha en overskrift. Den skal være kort, 
men må samtidig uttrykke figurens innhold.

Kildehenvisning
Når informasjon blir hentet fra eksterne kilder, må det gis henvisning 
til dem. Henvisningene skal normalt plasseres under figuren.

Fargebruk
Farge kan bidra til å skape fokus på enkelte deler av fremstillingen, 
men det er fort gjort å bruke for mye. Pass derfor på at fargebruken 
ikke overskygger informasjonen som skal formidles
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Fremstilling av infografikk
Ved all bruk av infografikk er det viktig at fremstillingene holder høy kvalitet. 
Infografikk kan produseres på ulike måter. Avhengig av nødvendig presi-
sjonsnivå kan man lage fremstillingene selv, ansette en profesjonell tegner 
eller grafiker, eller kjøpe inn infografikk fra eksisterende databaser. Å lage 
infografikk kan være tidkrevende, men investeringen betaler seg i form av 
brukervennlighet, bedret formidling og økt læring og gjennomslagskraft.

Lage selv
Når man lager infografikken selv, har man full kontroll over hvordan infor-
masjonen presenteres. De enkleste infografiske fremstillingene som søyle-, 
kurve- og kakediagram, tidslinjer og ulike varianter av tekstbasert grafikk 

kan man ofte lage selv. Infografikken kan 
også være enkle tegninger laget for hånd 
og skannet inn, men når vi trenger et høyt 
presisjonsnivå, er det best å anvende spesiell 
software til produksjonen.

Regneprogrammer som f.eks. Microsoft 
Excel har funksjoner som enkelt omformer 
inntastede data til ulike grafer og diagram-
mer. En lignende funksjon finnes også i 
Adobe Illustrator. De fleste tekstbehand-
lingsprogrammene, bl.a. Microsoft Word, 
har funksjoner for å formatere tekst og 
tekstbokser på en rekke ulike måter, utvikle 
tidslinjer og tabeller, og lage enkle kombina-
sjoner av tekst, bilder og farger. Også Adobe 
Illustrator kan benyttes til dette.
Skanner eller digitalt kamera kombinert med 
bildebehandlings-programmer som Adobe 
Photoshop ol gir muligheter til å bearbeide 
foto eller tegninger til infografisk bruk.

Dersom man både er flink til å tegne og 
behersker dataprogrammene, kan man tegne 
avansert infografikk ved hjelp av Adobe 
Illustrator og Adobe Photoshop. Tredimen-

sjonale fremstillinger kan lages ved hjelp av CAD-programmer som Alias 
Wavefront, SolidWorks, Rhino og Autocad. Animasjoner kan lages bl.a. lages i 
Flash og 3D-Studio Max m.fl. 

Ansette profesjonell hjelp 
Ved å ansette profesjonell hjelp til å utforme infografikken sikrer man seg 
unik grafikk som imøtekommer de spesielle behovene som bedriften har. Det 

Ikke vær redd for å bruke enkle midler. 
Mange infografier kan fore eksempel 
skapes med Excel i kombinasjon med enkle 
tegninger eller fotografier.      
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kan være verdt å satse på profesjonelle designere, grafikere og illustratører 
dersom det er viktig at infografikken holder høy faglig kvalitet. Når man en-
gasjerer eksterne krefter, oppstår det store krav til kommunikasjon med disse. 
Husk at innhold og formål definerer fremstillingen - det er derfor essensielt at 
også designeren er klar over hva som skal formidles gjennom illustrasjonene. 
Ved å kontakte organisasjonen for grafikere og illustratører – Grafill – kan 
man komme i kontakt med slike fagfolk. Mange designere markedsfører seg 
dessuten gjennom Internett, slik at et nettsøk kan bli utgangspunkt for et 
samarbeid. 

Noen begynnertips når man skal lage infografikk:

 1. Se på grafikken som en annen måte å fortelle en historie
 2. Unngå grafikk for grafikkens skyld. Hvis det ikke lar seg gjøre  
  å presentere en oversiktlig og tilgjengelig grafikk, er det bedre  
  å utelate grafikken
 3.  Skriv overskriften før du begynner å tegne - så vet du akkurat  
  hva fremstillingen skal vise
 4.  La den viktigste informasjonen få den mest dominerende  
  plassen
 5.  Bruk korte tekstforklaringer - for mye skrift kan overskygge  
  resten av illustrasjonen
 6.  Bruk farge kritisk - for mange ulike farger kan bli forstyrrende
 7.  Vær presis og tydelig - grafikken skal ikke overskygge viktige  
  fakta, men fremheve dem.

Innkjøp fra database 
Det finnes ulike databaser med infografikk og byråer som formidler infografikk 
fra ulike databaser. Når man trenger generelle fremstillinger som f.eks. ulike kart, 
kan det være lønnsomt å kjøpe inn eksisterende bilder i stedet for å lage nye. 
Ulempen ved dette er at man har mindre kontroll over utformingen, men som re-
gel holder infografikk fra etablerte byråer og databaser uansett høy faglig kvalitet.

Copyright
Dersom man skal ansette profesjonell hjelp 
eller gjøre innkjøp fra databaser, er det 
viktig å være oppmerksom på regler for 
copyright og beskyttelse av åndsverk. Mer 
informasjon om dette kan man få fra bl.a. 
Patenstyret og Grafill.
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Infografikk til alle formål
Infografikk visualiserer informasjon. Men hvilke muligheter eksisterer? Det 
finnes en rekke grunnleggende infografiske fremstillinger. Hver metodes 
egenskaper gjør den spesielt egnet til å fremstille en bestemt type informasjon. 
Til de ulike fremstillingstypene knyttes det også ulike grunnregler som du 
bør huske på. I denne delen skal vi ta for oss de viktigste typene infografikk 
og deres karakteristikker, fordeler, ulemper og hvilke særlige hensyn hver av 
dem krever.

Ulike metoder kan ofte brukes til å 
fremstille samme type informasjon. 
Hva man ønsker å vektlegge i frem-
stillingen - hva som er den viktige 
informasjonen - kan derfor være 
avgjørende for metodevalget. Er det 
viktig å f.eks. vite prosentandelene 
til partiene etter valget – eller er det 
viktigste å vise hvem som vant, og 
hvem som tapte?

Ulike metoder kan også kombineres. 
Kombinasjoner kan gjøre fremstil-
lingen dynamisk, samtidig som man 
slipper å velge bort deler av informasjonen. I de fleste tilfeller vil man imid-
lertid se at metodene har ulike styrker og svakheter som gjør dem egnet eller 
uegnet i ulike situasjoner. Det forenkler
valg av presentasjonsform. 

Hjelperegler for valg av presentasjonsform
Reglene oppsummerer hvilken illustrasjonsform som er mest effektiv 
og lønnsom ved ulike typer presentasjoner, og kan være greie å ha i 
bakhodet hvis man er i tvil om hvilken fremstilling som skal benyttes.

 1.  Benytt fotografier hvis fenomenet er konkret (og bør sees)
 2.  Benytt tegninger evt, metaforer hvis fenomenet er tenkt eller  
  konseptuelt
 3.  Benytt grafer/diagrammer hvis fenomenet er målbart.

Husk også at de ulike metodene kan kombineres, og at dette er hjelpe-
regler som kan brytes hvis du mener at det vil tjene informasjonsfor-
midlingen.

Husk!  

Du skal ikke finne frem til en 

kunstner, men en illustratør med 

sans for transformasjon av tekst 

til form.
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Grafer og diagrammer
Disse infografiske illustrasjonene er best egnet for å fremstille, og sammenlig-
ne kvantitative data. Dette kan være:

 Søylediagram
 Kurvediagram
 Kakediagram

Søylediagram
Søyle- eller stolpediagram er en av de mest populære måtene å presentere 
data på. Mye av grunnen til det er at diagrammet både er lett å lage og lett å 
lese. Søylediagrammets hovedstyrke er at det gjør det enkelt å sammenligne 
data og vise ulike forhold og sammenhenger. Søylediagram egner seg best når 
det er store variasjoner i dataene. Dersom alle søylene i fremstillingen blir like 
lange, er trolig ikke søylediagrammet den best egnede fremstillingen. Vi kan 
videre definere fem hovedtyper søylediagram:

Enkle søyler
Enkle søyler representerer ulike verdier av en ting. En fordel ved dette dia-
grammet er at man kan vise mye informasjon på liten plass. Grafen er også 
enkel å konstruere. Når tid er det elementet som betinger at dataene vises i 
grafiske fremstillinger med enkle søyler, bør man ta særlig hensyn til tidsin-
tervallene. Hvis tidsinformasjonen er viktig for leseren, kan den understrekes 
ved hjelp av
mellomrommene mellom søylene.

Grupperte søyler
Denne type søylediagram viser flere ulike verdier av flere ting og gjør det 
enkelt å sammenligne fordelingen mellom ulike enheter. Grupperingene i dia-
grammet bør ikke være på mer enn fire søyler, og fargekodene må forklares.

Oppdelte søyler
En oppdelt søyle viser fordeling av en total-
verdi, som kan være uttrykt i prosent eller i 
tall. Fargekoder e.l. som benyttes for å dele 
søylen, må forklares.
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Oppdelte søyler
En oppdelt søyle viser fordeling av en totalverdi, som kan være uttrykt i pro-
sent eller i tall. Fargekoder e.l. som benyttes for å dele søylen, må forklares.

Varierende søyler
Denne diagramtypen egner seg for å vise datasett som varierer, og gir leseren 
muligheten til å sammenligne settene. Eksempler på dette kan f.eks. være 
årlige temperatur- eller prissvingninger.

Når skal du bruke søylediagrammer?
Sammenligning av data på tvers av kategorier. Eksempler: Volum av skjorter i 
forskjellig størrelser, prosent av utgiftene ved avdelinger osv.

Vurder også:
Inkluder flere søylediagrammer på et dashbord. Hjelp betrakteren til raskt
å sammenligne relatert informasjon i stedet for å bla gjennom en haug med
regneark eller lysbilder for å få svar på spørsmålet.

Søylediagram kombinert med kart.     
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• Legg farge til søylene for å oppnå mer effekt
•  Bruke stablede søyler eller side ved side søyler. (Vise relaterte data på 
 toppen av eller ved siden av hverandre gir dybde til analyse og svarer på   
 flere spørsmål samtidig.)
•  Kombiner søylediagrammer med kart. Sett kartet til å fungere som et filter  
 Når man for eksempel klikker på en region vises tilknyttet stolpediagram.
•  Sett stolper på begge sider av en akse. Vise både positive og negative data
 punkter langs aksen, kan være en effektiv måte å la leseren oppdage 
 trender.

Kurvediagram
Bruk av kurvediagram er et effektivt verktøy når vi skal presentere data som 
viser utvikling over tid. Når tid er et element i et kurvediagram, representeres 
det som regel av y-aksen. Kurvediagrammet egner seg også godt til å vise 
tidsmessige endringer i forholdet mellom to eller flere enheter.

Kurvediagrammets linje representerer informasjonen. Linjen trekkes mellom 
punkter. Punktene kan markeres dersom dette bedrer grafens lesbarhet. Med 
disse diagrammene bør man være spesielt oppmerksom på ekstremverdier og 
proporsjonering.

Med ekstremverdier menes topp- eller bunnpunkter i dataene som bryter en 
verdiskala som det ellers ville være hensiktsmessig å benytte i fremstillingen. 
Hvis verdiskalaen blir utvidet, kan resten av linjen virke puslete og fordreie 
datafremstillingen. Man kan velge å beholde en hensiktsmessig verdiskala og 
la ekstremverdiene bryte denne. Man vil da ikke se topp- eller bunnpunktene 
i fremstillingen, og verdiene disse treffer, må derfor benevnes spesielt.

Når grafen skal tegnes, er det viktig å være oppmerksom på hvordan høyde 
og bredde kan endre inntrykket av grafen. En kurve med lang utstrekning 
kan virke mindre dramatisk enn en kurve med kort utstrekning, til tross for at 
dataene som fremstilles, er like. Grafens format kan dermed påvirke leserens 
inntrykk av informasjonen, og det er viktig å finne det rette høyde/bredde-for-
holdet.

Vi har fire hovedtyper av kurvediagram:

Enkel linje
Kurvediagram med en enkel linje er svært effektive grafer som er enkle å 
fremstille og forstå.

Multiple linjer
Diagram med flere linjer viser på en glimrendemåte hvordan forholdet 
mellom aktører eller enheter har utviklet seg. Linjene kan differensieres med 
farge og skravering. Man bør unngå flere enn fire linjer i et slikt diagram.
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Område
Denne type diagram er velegnet for å vise hvordan fordeling av noe endres 
over tid. Den øverste linjen i diagrammet angir totalene samtidig som vi kan 
se fordelingen av totalen på de enkelte enhetene. Denne metoden kan vise 
samme type data som et søylediagram med oppdelte søyler.

Bånd
Et bånddiagram kombinerer elementer fra diagrammer med multiple linjer og 
arealer. Hovedpoenget i denne type diagram er ikke å vise linjene, men å vise 
arealet mellom dem – som representerer forholdet mellom enhetene linjene 
viser til. Arealet mellom linjene danner et bånd, som kan tydeliggjøres ved 
hjelp av farge eller skravering. 

Linjediagram. Enkel linje

Når skal du bruke linjediagrammer?

• Vise trender i data over tid. Eksempler: aksjekursen endrer seg over en   
 femårs periode, nettside sidevisninger i løpet av en måned, omsetnings  
 vekst over tid osv.



131Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Teorier, fakta og regler

Vurder også:
•  Kombinere et linjediagram med et søylediagram. For eksempel ved å kom- 
 binere et søylediagram som viser solgt volum per dag av et gitt vare   
 med et korresponderende linjediagram med prisutviklingen på varen kan  
 gi visuelle «antydninger» for videre granskinger.
•  Fargelegg området under/mellom linjene. Når du har to eller flere linjedia  
 grammer, fyll ut rommet under de respektive linjene slik at det fremstår   
 et område-diagram. Dette vil kunne informere seeren om det relative   
 volumet som linjen bidrar med til det hele.

Kombinert linjediagram og søylediagram.

Områdediagram bygger på linjediagrammet.
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Kakediagram
Kakediagrammet er et enkelt diagram som egner seg best til å vise fordeling 
av en total verdi eller sum. Diagrammet er basert på en lettfattelig metafor, 
hvor kaken representerer helheten – f.eks. 100 % - mens kakebitene viser 
hvordan totalen splittes og deles på ulike parter.

Kakediagrammet følger ofte enkle regler. Kaken deles av 
linjer med utgangspunkt i sentrum. Kakestykkene gis ofte 
ulike farger. En kake bør ikke inneholde mer enn åtte styk-
ker. Det er vanskelig å se kakestykker som representerer 
mindre enn 2 % av totalen.

Det finnes også regler for kakestykkenes rekkefølge. Det 
første snittet i kaken skal gå vertikalt opp fra sentrum, 
tilsvarende kl. 12.00, dersom vi ser på kaken som en klokke. 
Det største kakestykket skal som regel begynne her (se 
over). De andre kakestykkene følger klokka og fordeles et-
ter størrelse, slik at det minste stykket kommer sist. Denne 
rekkefølgen kan imidlertid brytes. Dersom kakestykkene 
representerer bydeler, kan man f.eks. ønske å gruppere øst 
og vest sammen, selv om størrelsesordenen på stykkene da 
brytes. Vurderinger om rekkefølge må gjøres i hvert enkelt 
tilfelle.

Bruken av diagrammet er ikke begrenset til sirkulære former. Kaken kan «ab-
straheres» og gis ulike former i tilknytning til informasjonen som formidles, 
så lenge det ikke går utover lesbarheten. Kakestykkene lages likevel av linjer 
som går fra sentrum i en sirkel.

Når skal du bruke kakediagrammer? 

•  Viser proporsjoner. Eksempler: Prosent av budsjettet brukt på forskjellig
 avdelinger, svarkategoriene fra en undersøkelse, oversikt over hvordan en  
 gruppe tilbringer sin fritid.

Vurder også:
•  Begrens antall «kakestykker» (sektorer) til seks. Hvis du har mer enn seks  
 verdier å kommunisere, vurder om et søylediagram kan passe bedre. Det   
 kan bli for vanskelig å få mening ut av denne diagramtypen dersom antall  
 kilder blir for mange.
•  Kombiner kakediagram med kart. Denne diagramtypen kan være nyttig   
 å bruke for å markere geografiske trender/særegenskaper i dataene.   
 Hvis du velger å bruke denne teknikken, bruk kun noen få sektorer slik at  
 det blir lett og raskt å forstå.
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Farger er en begrensende faktor i mange 
visualiseringer av kategoriske data. Det 
maksimale antall farger (med likeverdige 
lystetthetsverdier) mennesker kan skille 
mellom er rundt 12.  
De 12 fargene nedenfor er hentet fra Color-
brewer2.org (se til høyre). Dette webstedet 
er en viktig ressurs for å kunne bygge opp 
kategoriske og kontinuerlige fargeskalaer.

Noen regler for bruk av farger i diagrammer og tabeller
 
Hvis du vil at ulike objekter med samme farge i en tabell eller en 
graf skal ha samme mening, sørg for at bakgrunnsfargen som omgir 
dem er konsekvent. 

Hvis du vil at objektene i en tabell eller en graf skal være lett å være 
lett å se, bruke en bakgrunnsfarge som skaper god kontrast mot 
objekt-fargene. 

Bruk farge bare når det er nødvendig for å tjene en bestemt kommu-
nikasjonsmål. 

Bruk forskjellige kulører når de skal representere forskjellig betyd-
ning i dataene.

Bruk myke, naturlige kulører for det meste av informasjon og 
spesielt lyse og eller mørke kulører for å fremheve informasjon som 
krever mest oppmerksomhet. 

Når du bruker farger for å kode en sekvensiell rekke kvantitative 
verdier, så hold deg til én kulør (eller et lite sett av nært beslektede 
fargetoner) og varier metningen fra svake til intense verdier. Svake 
fargeverdier bør representere de laveste dataverdiene og intense 
verdier de høye dataverdiene. 

Ikke-data elementer i tabeller og grafer skal kun være tilstrekkelig 
synlige til å utføre sin rolle, men ikke mer. Overdreven styrkegrad 
kan føre avlede oppmerksomheten fra dataene.

Unngår bruk av ren rødt og grønt i kombinasjon for å sikre at farge-
blinde kan skille grupper av data som er fargekodet fra hverandre.
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Kart
Innenfor denne kategorien finner vi fremstillinger som viser forhold og sam-
menhenger mellom ulike steder eller enheter. 

Kategorien rommer to hovedgrupper: geografiske kart og skjematiske kart. 
Geografiske kart benyttes for å vise konkrete geografiske forhold, men kan 
også vise forhold som tetthet eller utvikling av et fenomen innenfor et områ-
de. 

Kart kan også benyttes skjematisk for å vise organisasjonsstrukturer eller an-
dre situasjoner hvor sammenheng mellom personer eller elementer innenfor 
et område skal visualiseres.

Unngå bruk av dekorative visuelle effekter i grafer.

Det ikke nødvendig å utforme grafer til å se ut som objekter i den 
virkelige verden. Vis data todimensjonalt og så enkelt og tydelig 
som mulig. 

Kat med plotting av lokaisering til 
LEED-bygninger 
 
LEED-rating-systemet har fire sertifise-
ringsnivå for nybygg - Sertifisert, sølv, gull 
og platina - som tilsvarer det antall poeng 
som er ervervet i fem «grønne» design 
kategorier: bærekraftige steder, vann-effek-
tivitet, energi og atmosfære, materialer og 
ressurser og innendørs miljøkvalitet.
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Ved bruk av kart er det viktig å kontrollere ett eller flere av disse elementene:

Målestokk
Kart som gjengir geografiske områder eller bygningsarealer, bør alltid være 
utstyrt med målestokk. Målestokken informerer leserne om skaleringen som 
er foretatt. Kunnskap om størrelsesforholdene mellom det reelle området og 
området på kartet er viktig for korrekt forståelse av størrelser og avstand.

Detalj- og helhetskart
Dersom man ønsker å vise et område eller et fenomen i større målestokk men 
ikke vil miste tilknytningen til helheten, kan en benytte ett kart for å vise hel-
het og et annet for å vise detaljer. Begge kartene bør i så fall være målsatt.

Benevning
Kartutsnitt kan ofte trenge nærmere identifisering. Dette kalles benevning. De 
vanligste benevningene i et kart angir navn på områder og overskrifter som 
forklarer informasjonen som fremstilles.

Tegnforklaring
Farger, skravering eller symboler kan benyttes for å skille ulike kartelementer 
fra hverandre og bedre
oversikten. Slike effekter må forklares med en egen oversikt plassert ved siden 
av kartet.
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Kartdatabase
Det kan være nyttig å opprette en database for ulike kart. Siden kart ofte 
tilknyttes geografiske områder, kan de prinsipielle trekkene i hvert kart ha 
gjenbruksverdi. 

Dersom man for eksempel har et Oslo-kart i databasen, kan man benytte dette 
som utgangspunkt for å skildre mange ulike fenomener i byen. 

 
Karttyper

Geografiske kart
Denne kartgruppen tar utgangspunkt i geografiske områder, men informa-
sjonen som gjengis, kan være av ulik karakter. Kartene kan f.eks. illustrere 
karakteristikker ved terrenget eller området, eller vise plassering og/eller 
utstrekning av et fenomen i området.

Geografiske kart kan fremstilles flatt eller i relieff. Flate kart vektlegger todi-
mensjonale fremstillinger, mens relieff legger vekt på å vise tredimensjonali-
tet. 
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Vi kan videre dele disse kartene inn i tre hovedgrupper:

Lokalisering
Lokaliseringskart er kart hvor det først og fremst er den geografiske informa-
sjonen, eller posisjonen, som er viktig. De fleste kart som finnes i media, er 
lokaliseringskart, hvor hensikten er å vise en hendelses geografiske posisjon. 
Slike kart er ofte en kombinasjon av kart som viser helhet, og kart
som viser detalj. Avhengig av målsestokk bør kartene vise viktige byer, veier 
eller bygninger som kan gjøre at leseren raskt gjenkjenner området. 

Lokaliseringskart kan også benyttes for å vise de geografiske utbredelsene til 
et fenomen. Et eksempel på dette er kart som angir utviklingen av vannstan-
den under en flom.

Informasjon
Hovedhensikten med denne typen 
kart er å vise informasjon eller data 
som ikke er geografisk i seg selv, men 
som er spesielt tilknyttet et geografisk 
område. Dette kan f.eks. være fore-
komster av
sykdom, politiske strømninger eller 
utviklinger som foregår over tid.

Transport
En egen gruppe er kart som fremstiller 
rutenett for transport. Dette er kart 
som befinner seg mellom

lokaliseringskart og informasjonskart. Det geografiske området er utgangs-
punktet for fremstillingen, kartene gjengir geografien riktig på en abstrahert 
måte. Alle avstander kan f.eks. vises som nærmest like lange, selv om de 
egentlig varierer sterkt. Den geografiske forenklingen gjøres for at informa-
sjonen i kartet - stoppestedene og transportlinjene - skal komme tydelig frem. 
Når geografien presenteres på en nærmest skjematisk måte, kan også linjenet-
tene forenkles, og det er
lettere å lese oversikten.

Skjematiske kart
Også informasjon som ikke er geografisk eller tilknyttet geografiske områder, 
kan fremstilles ved hjelp av kart. Skjematiske kart viser informasjon hvor det 
er viktig å få frem forhold og sammenhenger mellom enheter eller personer.

Det viktigste kartet av denne typen er organisasjonskart og trestrukturer. 
Fordelen med denne type kart er at de gir enkle fremstillinger av komplekse 
organisasjoner eller enheter.
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Når skal bruke kart?

•  Forklare med geokodede data. Eksempler: Erstatningskrav etter    
 katastrofer. Eksport av produkter etter land. Bilulykker etter postnummer.  
 Salgsterritorier etter potensiale. 

Vurder også:
•  Bruk kart som et filter for andre typer diagrammer, grafer og tabeller.   
 Kombiner kart med andre relevante data og deretter bruke dette som et   
 filter og utgangspunkt for å kunne «grave» videre inn i datagrunnlaget og  
 for videre undersøkelser og drøftinger av dataanalyse.

•  Legge boble-diagrammer på toppen av kart. Boble-diagrammer represen  
 terer konsentrasjonen av data og deres variasjon i størrelse er en rask   
 måte å forstå relative data. Ved å legge bobler-diagrammer på toppen   
 av kart vil kunne gjøre det lettere å tolke den geografiske effekten av ulike  
 datapunkter raskt.

Ved bruk av grafer og diagrammer er det viktig å kontrol-
lere disse elementene: 

Forklarende tekst 
Grafiske bilder som skal forklare prosesser eller historikk er sjelden selv-
forklarende. Det er derfor vanlig at grafikken suppleres med til dels mye 
tekst. Det er viktig å være oppmerksom på at tekst og grafikk må være i 
balanse og ikke slår hverandre i hjel.

Piler
Særlig i prosesskart er det vanlig å bruke piler for å lede leseren gjennom 
sekvensene på riktig måte. Pilene skal fange leserens oppmerksomhet, 
men må deretter lede den over på den reelle informasjonen.

Tidsfremstillinger
Enkelte typer informasjon er sekvensiell, tidsbasert eller omhandler 
prosesser som utspiller seg over tid. I disse tilfellene kan det være best 
å benytte infografikk som vektlegger aspektet av tid, eller som konkret 
viser forløp betinget av tid. Dette gjøres som regel ved å bruke tidslinjer 
eller prosesskart.

Tidslinjer
Denne type infografikk egner seg best til å fremstille historiske forløp 
eller hendelser som skjer i ordnet rekkefølge. Kurvediagrammet frem-
stiller også tid, men kombinerer det med en annen variabel (f.eks. verdi) 
i tillegg. I tidslinjen er det derimot bare én viktig variabel – nemlig tiden 
selv. Tidslinjen kan med fordel kombineres med tekst og bilder. Linjen i 
seg selv kan også benyttes som grafisk symbol
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Spredningsplott
Spredningsplott er en effektiv måte å fremstille trender, konsentrasjoner og/
eller markeringer som visualiserer det du ønsker å fokusere på før eventuelle 
ytterligere/dypere granskninger.

Når du skal bruke spredningsplott?
•  Undersøke sammenhengen mellom ulike variabler. Eksempler: Sammen  
 ligne sannsynlighet for lungekreft hos kvinner og menn i ulike aldere.   
 kvinnelig sannsynligheten for å ha lungekreft i forskjellige aldre.    
 Kjøps-mønstre av teknologi – for eksempel «tidlig»-brukere av nye   
 mobiltelefoner. Fraktkostnader for ulike produktkategorier for ulike   
 regioner.

Vurder også:
•  Legg en trendlinje (en «passer best» linje. Ved å legge inn en trend-linje   
 fremstår korrelasjonen mellom dataene tydeligere markert.
•  Legg in muligheten til å benytte filtre. Ved å legge inn en opsjon for filtre  
 ring på spredningsplott, kan det veles ulike kombinasjoner av data slik at   
 flere detaljer raskt blir identifisert i form av mønstre i dataene.

Gantt-diagram
Gantt-diagrammer illustrerer start- og sluttdatoer, samt faser og elementer i et 
prosjekt. Det å holde seg innefor tidsfrister er viktig ved alle prosjektet. Å se 
hva som må gjøres, av hvem og  når, er avgjørende for å få dette til. 

Det er her et Gantt-diagram kommer inn. De fleste forbinder Gantt-diagram-
mer med prosjektledelse. Men de kan også brukes til forstå hvordan andre 
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Når du skal bruke Gantt-diagrammer?
•  Vise en prosjektplan. Eksempler: illustrerer viktige leveranser, eiere, og   
 tidsfrister.
•  Viser andre ting i bruk over tid. Eksempler: Varigheten av en maskin bruk,  
 tilgjengeligheten av spillerne på et lag osv.

Vurder også:
•  Bruk egnede fargekoder til. Eventuelt endre fargene på søylene i Gantt-  
 dia grammet for å sikre at seerne raskt ser de viktigste/sentrale delene i   
 prosjektet.
•  Kombiner kart og andre diagramtyper med Gantt-diagrammer

Boblediagram
Boblediagram bør sees på som en teknikk for å ytterligere fremheve data fra 
spredningsplott eller kart. Boblediagram altså ikke egen diagramtype men 
en «forsterker» for andre typer av diagrammer. Leserne trekkes lettere mot 
boblene fordi de varierer i størrelse. 

Når skal du bruke boblediagram?
• Når du skal vise konsentrasjoner av data langs to akser. Eksempler: salgs-
konsentrasjonen av produkt og geografi, frammøtte etter avdelinger og tid på 
dagen.

ting, så som egenskaper ved folk eller maskiner varierer over tid. Du kan for 
eksempel bruke et Gantt til ressursplanlegging i vid forstand. 
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Vurder også:
•  Ulike måter å fremheve data på spredningsplott: Ved å variere størrelsen   
 og fargen på datapunktene. Et punktplott kan da bli forvandlet til en mer   
 markert visualisering og som vil kunne gi svar på flere spørsmål på   
 en gang.
•  Bruke over kart: Boblene vil raskt kunne informere seeren om relative   
 konsentrasjoner av data. Ved hjelp av bobledata som et lag på kartet, vil   
 geografisk relaterte data gi mer detaljert kontekst     
 raskt og effektivt for seerne.
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Histogram
Bruk histogram når du skal vise hvordan dataene fordeler seg på tvers av 
grupper. For eksempel at du har 100 enheter og du ønsker å vise hvor man-
ge som veier 10 kilo eller mindre, 20-30 kilo, 30-50 kilo osv. Ved å gruppere 
dataene inn i slike kategorier og deretter presentere dem med vertikale linjene 
langs en akse, vil du se fordelingen/ulikheten i henhold til vekt. 

Til tider vil du ikke alltid vite hvilken kategorisering og tilnærming som er 
fornuftig for de foreliggende data. Du kan da bruke histogrammet og prøve ut 
ulike tilnærminger og sørge for at du til slutt velger grupper som er balansert 
i størrelse og relevant i en analyse.

Når du skal bruke histogrammet?
•  For bedre å forstå distribusjon (sammenheng) i foreliggende data. 
 Eksempler: Antall kunder i forhold til avdelingens størrelse. Studentenes   
 prestasjoner ved eksamen. Hyppigheten av en bestemt produktfeil ol. 

Vurder også:
•  Test ulike grupperinger av data: Når du vurderer dine data så let etter   
 mulige grupperinger eller sammenstillinger som vil kunne gi mening. 
•  Benytt et filter. Ved å tilby betrakteren å benytte et filter, å grave ned i ulike  
 kategorier av data, blir histogrammet et nyttig verktøy for å utforske en   
 rekke data-visninger raskt.
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Kule-diagram
Dette diagrammet kan være egnet når du har satt et mål og ønsker å spore 
fremgangen mot dette målet. I utgangspunktet er kulediagrammet en variant 
av et søylediagram. 

Kule-diagrammet sammenligner et primært mål med flere andre målinger 
og presenterer dette i en sammenheng definerte resultattall (salg kvote, for 
eksempel). Denne diagramtypen forteller umiddelbart hvordan det står til 
med aktivitetene i forhold til det primære målet (for eksempel hvor nær en 
salgsavdeling er ved å oppnå sine årlige kvoter).

Når du skal bruke kule-diagrammet?
•  Når du skal evaluere løpende delresultater mot et mål. Eksempler: Vurder- 
 ing av løpende produksjonsvolum mot produksjonsmål, faktiske utgifter   
 vs budsjett osv. 

Vurder også:
•  Bruk kulører for å illustrere avgrensninger og terskler - for eksempel bruk  
 kulører som gir god kontrast mellom bakteppet og variablene.
•  Kombiner dette diagrammet med andre typer i et samlet dashbord som   
 kan gi grunnlag for videre innsikt og oppmerksomhet rundt målopp  
 nåelser og situasjoner.  

Neste side: Tabeller.....
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Tabeller
Tabeller er også infografikk. Og tabeller kan være velegnet til å sammenligne 
mange data. Tabeller er en skjematisk oppsetting av tekst og tall. 

Tabellens hovedstyrke er at de lar leserne sammenligne ulike data. Informa-
sjonen i tabeller kan som regel konverteres til grafer eller diagrammer. 

De viktigste grunnene for at man velger tabell fremfor infograf eller diagram 
har å gjøre med: 

Produksjonstid:
En tabell tar som regel mindre tid å produsere. 

Presisjon:
Tabellen oppgir de eksakte tallverdien, mens avlesningen av en graf kan bli 
upresis.

Informasjonsenheter:
En tabell kan inneholde flere kategorier og krysskategorier, mens en graf ikke 
bør uttrykke mer enn to ulike enheter (f.eks. verdi og kategori).

Kategorier:
Dersom informasjonen ikke kan deles inn i kategorier som det gir mening å 
sammenligne, bør man benytte en tabell fremfor en graf.

Bruk av lys bakgrunnsfarge (pastell) og linjer for å lage kolonner og rader i 
tabellen bedrer lesbarheten på en enkel måte. Farger kan også brukes for å 
understreke enkelte data i tabellen (se eksempler på neste side).

Kulør-markering i tabell
I tillegg til å vise hvordan dataene skjærer over i hverandre ved hjelp av 
farger, vil også tallene i tabellen gi seeren ytterligere detaljer. (Se eksempel på 
neste side). 

Under: Ruteselskapene har over tid ekspe-
rimentert med ulike tabellformer over tid. I 
dag har for eksempel Ruter et godt system, 
som de vet (gjennom brukerundersøkelser) 
tilfredsstiller majoriteten av trafikantene.
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Når skal du bruke kulør-markert tabell?
•  Gi detaljert informasjon om varme kart. Eksempler: prosent av en Marke  
 det for ulike segmenter, salgstall ved noen reps i en bestemt region,   
 befolkningen i byer i ulike år. 

Vurder også:
•  Kombiner denne tabelltypen med andre diagrammer. For eksempel   
 kombinere et linjediagram med en fargemarkert tabell (se eksempel).   
 Seerne kan da raskt se generelle trender samtidig som de raskt kan   
 gå videre ned i dataene og se bestemte tverrsnitt av data.

Tabellen viser kostnadsforskjeller i foreslåtte 
budsjetter (over tid) i politikk. Kulørene 
representerer både personen som flmmerer 
tallene og kostnadsnivåer. 
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Tekst og typografi 
Skrift er infografikk der teksten er det viktigste grafiske elementet. Det hevdes 
at et bilde kan si mer enn 1000 ord, men vi vil påstå at det også finnes ord som 
kan si mer enn 1000 bilder. Tegnet visualisering av informasjon kan av og til 
være både tungvint og tidkrevende. I slike tilfeller kan det være et riktig info-
grafisk valg å legge hovedvekt på tekst og typografi. De vanligste typene for 
tekst-basert grafikk er skilt, overskrifter, tabeller, tekstbokser og lister.

I disse tilfellene er det viktig å være klar over at tekst også har mange mu-
ligheter til grafisk (retorisk) variasjon. Det latinske alfabetet er utviklet som 
abstraksjoner av skriftspråk som opprinnelig var langt mer bildebaserte. Selv 
som abstraksjoner er hvert skriftelement et lite symbol eller bilde.
Skrift som sådan har derfor en sterk visuell karakter. 

Tekstbokser
En tekstboks skapes ved at en del av løpende tekst trekkes ut og plasseres for 
seg - ofte i noe som oppfattes som en boks. Dette avgrensede området kan være 

Tekstbokser kan være 
velegnet til å fremheve 
enkelte deler av informa-
sjonen:
 - Oppsummering
 - Fakta
 - Sitater

rammet inn av linjer og/eller markeres med avvikende bakgrunns-kulør. Tekst-
boksene tiltrekker seg oppmerksomhet på lik linje med bilder og brukes derfor 
ofte til å presentere spesielle fakta, oppsummeringer eller sitater. Boksene kan 
plasseres ved siden av, mellom, over eller under den ordinære teksten.

Lister
Noen ganger er det aller enkleste å liste informasjonen punktvis. Denne type 
tekst-basert grafikk benyttes ofte ved projektorforedrag.
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Illustrasjon
Tegnet illustrasjon er en viktig infografisk kategori. Dette benyttes hovedsake-
lig til å fremstille ideer, visjoner, hendelser, fortellinger og tekniske detaljer.

Tradisjonelt har tegninger og fotografier hatt ulike kvaliteter og bruksområ-
der. Et infografisk prinsipp er imidlertid at informasjonen skal fremstilles på 

en mest mulig presis og tydelig måte. 

Fotografier er ofte generelle, og det kan være 
vanskelig å fange akkurat de detaljene man 
er ute etter å fremheve, enten fordi de ikke 
finnes, eller fordi visningen er for "kaotisk". 
I noen tilfeller løser man dette ved hjelp av 
arrangerte fotos, hvor budskapet man ønsker 
å sende, tydeliggjøres med ulike markeringer. 

En tegning er et mer fristilt medium (selv om 
den i våre dager ofte utføres med en PC) og 
har derfor ofte vært foretrukket som infogra-
fisk hjelpemiddel. Tegninger kan vektlegge 
enkelte trekk ved situasjonen som fremstilles. 

Gjennom forenkling vil derfor detaljene bli 
lettere å forstå enn med et fotografi. Tegnin-
ger kan også legge til eller trekke fra kvalite-
ter ved en situasjon, f.eks. gjennom bruk av 
effekter (stryrkgrad) eller karikering. 

Tegninger kan skape bilder av ting som er 
vanskelige - ller til og med umulige - å foto-
grafere på en egnet måte, som f.eks. snitt og 
gjennomtegninger, årsaker til katastrofer og 
emosjonelle stemninger.

Ved hjelp av digital bildebehandling kan man 
imidlertid manipulere bilder, slik at de får tilnærmet de samme egenskapene 
for uttrykk som tegninger. Dette blir stadig vanligere, og mange infografiske 
illustrasjoner er i dag en blanding av foto og data-generert tegning.

Ved å benytte tegnede illustrasjoner er det viktig å kontrollere ett eller flere av 
disse elementene:

På midten av 80-tallet tok amerikanske avi-
ser med USA TODAY i bruk tegnet infografi 
for å øke forståelsen for teknologi, fenome-
ner og samfunnssituasjoner hos publikum. 
I løpet av de 30 årene som har gått har de 
fleste publikasjoner begynt å benytte denne 
formen. (Illustrasjonen over er opprinnelig 
utformet av Newslab, USA, og tilbudt aviser 
over hele verden)
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Forklaring
Illustrasjonene som benyttes, skal gjøre det enklere å forklare fenomener som 
kan være vanskelige å uttrykke ved hjelp av tekst. Illustrasjonene må derfor 
være både "didaktisk" (avhjelpe innlæringen), tydelige og enkle avkode.

Fremheving
Gode illustrasjoner skal fremheve det som er viktig ved et fenomen. Illustra-
sjonene må derfor være poengterte.

Oppmerksomhet
Illustrasjoner tiltrekker seg opp-
merksomhet og kan brukes som 
oppmerksomhetsfangere for ulik 
informasjon. Illustrasjonene må 
derfor være konsistente i forhold 
til den teksten den knyttes til. 
Illustrasjoner kan være utført 
med et utall teknikker. Basert på 
innhold kan vi dele illustrasjoner 
inn i tre hovedgrupper:

Skjematiske illustrasjoner
Skjematiske illustrasjoner benyt-
tes ofte som forenklede frem-
stillinger av informasjon som er 

for komplisert eller på andre måter vanskelig å gjengi naturtro. Denne type 
illustrasjoner benyttes ofte i læringssammenheng.

Den skjematiske illustrasjonen er ofte en forenklet versjon av virkelighe-
ten, hvor detaljer uten viktig funksjon i forklaringen er fjernet. Skjematiske 
illustrasjoner kan også minne om skjematiske kart eller tabeller, hvor ulike en-
heter og forhold mellom disse fremstilles visuelt. Vi kan dele denne gruppen 
inn i to hovedtyper:

Snitt eller «avsløring»

En viktig type skjematisk 
illustrasjon er snitt-tegninger 
eller avslørende illustra-
sjoner. Her vises de interne 
forhold i en organisme, f.eks. 
en bygning eller en mennes-
kekropp. 

På enkelte illustrasjoner ser man også ytre struktur, f.eks. ved at indre og ytre 
struktur vises i ulike deler av tegningen.

Over: 
Som planlegger av informasjonsdesign 
må du ta stilling til om illustrasjonen skal 
være autentisk (for eksempel et foto) eller 
gi støtte til en enklere forklaring. Dette vil i 
sin tur være avhengig av hva man forventer 
er målgruppens evne til å sette seg inn i 
informasjonene. 

I dette tilfellet har man valgt å endre både 
illustrasjonsform, fra et fotografi fra et mikro-
skop til en mer metaforisk tegning. Årsak: 
Målgruppen er allmenn.
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Plansje

Skjematiske illustrasjoner kan også benyttes til å gi oversikt over kvaliteter 
og sammenhenger ved et fenomen. Denne type illustrasjon benyttes ofte til 
undervisning eller som visuelle fakta-bokser.

Handling

Skjematiske illustrasjoner brukes ofte for å fremstille handling trinn for trinn. 
Dette er ofte illustrasjoner med et svært funksjonelt preg. Restriktiv bruk av 
farge understreker dette.

Fremhevende illustrasjoner
Denne typen illustrasjoner er bilder der det legges vekt på å ettertrykkelig 
fremheve kvaliteter ved det som skildres. Vi kan dele denne kategorien i to 
hovedgrupper:

Stemning og følelse

I disse illustrasjonene vektlegges det å fange ubeskrivelige kvaliteter som 
stemning og følelse. Dette er menneskelige kvaliteter, og mennesker benyttes 
derfor ofte på bildene. Bildene kan gjerne bringe et overført budskap og kan 
være knyttet til stereotypiske oppfatninger av følelser tilpasset ulike situa-
sjoner som streik, trygghet, sommerferie eller krig ( se også seksjonen om 
retorikk i kapitlet om fotografier). 

Karikatur

Karikatur er en velkjent form som fremhever spesielle egenskaper ved per-
soner eller organisasjoner. Karikaturer kan være både godmodige og mer 
ondskapsfulle, og benyttes ofte i satire eller politiske kommentarer.

Over: 
Leonardo da Vinci var en sann infograf og 
revolusjonerte undervisningen innen medi-
sin og ingeniørfagene. Her en plansje over 
skjelettet i arm og skulder. 

Over:
I dagen pedagogiske verden vil plansjer ofte 
bli fremstilt animert og i tredimensjonal form. 
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Dokumenterende illustrasjoner
Denne type illustrasjoner benyttes for å gjengi situasjoner på en upartisk og 
objektiv måte. Naturtro tegning og uarrangerte, umanipulerte fotografier 
hører hjemme i denne kategorien. Selv om ikke illustrasjonene er bevisst ma-
nipulert, arrangert, forenklet eller karikert, bør man være oppmerksom på at 
det alltid finnes en subjektiv mening også bak såkalte objektive illustrasjoner. 

Subjektive utvalg ligger til grunn for at fotografen har poengtert et bestemt 
øyeblikk fremfor et annet, og for at tegneren har valgt å bruke tusj fremfor 
blyant. Tegnerens og fotografens valg påvirker vår oppfattelse av gjengivelse 
og gjør at en illustrasjon aldri kan være helt nøytral.

Avslutning
Målet med denne seksjonen er å la deg se mulighetene som foreligger på om-
rådet infografikk – og på den måten gi deg ideer til eget arbeid. 

Nå er det opp til deg å venne deg til å bruke denne kommunikasjonsformen. 
Det vil ta litt tid å tenke i slike baner - og å lære seg å formulere visuelt. Etter 
hvert som du begynner å se at mer bevisst og målrettet bruk av tekst og bilder 
i kombinasjon med infografer, begynner å virke på leseren, vil du trolig søke 
etter stadig nye måter å utnytte dette på. 

Det er både en kreativ og en formell kvalitet som skal utvikles – og mulighe-
tene er mange. Den effekten du etter hvert vil oppnå, vil kunne bli betydelig. 
Derfor vil du se at dette er ditt punkt «of no return» som informasjonsdesig-
ner. Når du først har begynt å bruke disse virkemidlene, vil du bli restriktiv 
til kun å bruke tekst. 

Husk! Bare 20 % er lesere....

Som infograf har du mange muligheter til 
å fremstille «virkeligheten». Du kan velge 
ulike teknikker for tegning, fotografier, gra-
fer, tabeller og typografi. Den presisjonen 
du vil kunne få til å uttrykke deg med vil 
være avhengig av de valgene du tar - og 
den profesjonalitet disse virkemidlene blir 
utformet med.   
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Om fotografier

Ifølge "Picture superiority effect" blir konsepter sannsynlig bedre husket hus-
ket hvis de blir presentert som bilder og ikke som ord.

I denne seksjonen skal vi se på og drøfte ulike varianter fotografier og hvor-
dan de bør benyttes for å skape en ønsket effekt.         

Seksjon
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Om fotografiet som informasjonsbærer
 
Vi tar det for gitt: det skal være bilder! Når vi leser en lærebok eller ser på 
en nettavis, så er alltid bildene der. Men hvor ofte er ikke disse bildene uten 
mål og mening? Vi ser ikke alltid dette så lett, men om vi studerer sidene litt 
nøyere, fremkommer det tydelig at mange bilder er valgt og plassert i rent 
hastverk.
I dette kapitlet skal vi ta for oss de viktigste reglene for valg og bruk av bilder 
på web (og for andre medier, for den sakens skyld).

Bruk av bilder har som regel som overordnet mål å: 

1.  Gjøre det lettere for leseren å skape oversikt og navigere i stoffet
2.  Gjøre stoffet mer interessant (oppmerksomhetsvekking)
3.  Gjøre innholdet mer tilgjengelig (lesbarhet)
4.  Bidra til å lette forståelsen/innlæringen av stoffet (didaktisk)
5. Bidra til at leseren lettere vil kunne huske innholdet i stoffet  
 (memorering).

Under: 
Det er skapt utallige fotografier som hver 
for seg har bidratt til å påvirke leserne over 
hele verden. Noen har bidratt til å skape nye 
holdninger og endret samfunnet. 
 
Her 9 år gamle Kim Phuc, nær Trang Bang 
etter et amerikask napalm angrep 8. Juni i 
1972. Bildet hadde enorm effekt og påvirket 
i sterk grad holdningene til Vietnamkrigen i 
vesten
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Bildet har altså en svært viktig rolle, og effekten av bildemediet kan være 
dramatisk både i negativ og positiv retning. På side xxx viser vi til Edward 
Tufte og hans undersøkelser knyttet til bruk av bilder og infografikk i under-
visningen. Der fremgår det hva som kan skje med studentene når det bevisst 
benyttes bilder og infografikk i tillegg til tekst.

Generelt kan vi gå ut fra at, om forfatteren anvender et bevisst valgt bilde 
(foto) i tillegg til teksten, vil innholdet kunne bli lest i sin helhet av mer enn 
dobbelt så mange, sammenlignet med de som kun blir presentert ren tekst. 
Og to og en halv ganger så mange vil kunne klare å gjengi stoffet når teksten 
kombineres med et bevisst valgt og godt egnet bilde. På mange måte fortel-
ler slike indikasjoner at vi ikke har noe valg, dersom vi skal ta vår rolle som 
informasjonsdesignere på alvor. 

Vi må bruke bilder når vi skriver. Vi må sørge for at det antallet som leser og 
det antallet som husker det de har lest blir høyest mulig. Hva er det ellers vi 
sitter time etter time foran PC'en og skaper all denne informasjonen for, om 
det ikke var for at flest mulig innen målgruppen skal oppdage, lese og forstå 
det vi har på hjertet?

La oss bevege oss litt inn i bildeverdenen med dette utgangspunktet: 

 A. Bruk fotografier når fenomenet er konkret
 B.  Bruk tegninger når fenomenet er tenkt (konsepter)
 C.  Bruk infografi/diagrammer når fenomenet er målbart.

Vi må imidlertid se på dette som det ideelle. Som de fleste forstår, kan det for 
eksempel være vanskelig å fremstille tegninger hurtig nok (fordi de må tegnes 

Neville Chamberlain uttale r: "peace for our 
time". 30 September 1938 etter hjemkom-
sten til England etter forhandlinger med 
Hitler.

Bill Clinton og Monica Lewinsky
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av andre enn deg selv), der og da – og når vi trenger dem. Vi vil derfor også 
beskrive bruk av fotografier for tenkte situasjoner.

Bilde og tekst i samspill
Alle lesere ser på bildene - og de fleste leser i det minste bildeteksten før de 
går på resten av stoffet på siden. Alle undersøkelser knyttet til lesing, uansett 
medium, forteller at vi blir dratt mot bildene. 

Dersom bildene, imidlertid, står alene vil vi bruke energi på å tolke og finne 
ut hva de står for. Dersom bildene derimot suppleres med bildetekst, vil den-
ne og bildet bli tolket i sammenheng. 

Dersom bildet står sammen med egnet spaltetekst, vil leseren endre oppfat-
ning av bildet etter hvert som hun/han beveger seg utover i teksten. Vi ser alt-
så at bildet forandrer betydning og virkning alt avhengig av hvilken kontekst 
det settes inn i.  
 
Lesernes visuelle intelligens (jf. multiintelligens) er den evnen som gir oss som 
informasjonsdesignere den beste muligheten til å få frem våre budskap via 
web og presentasjoner. Ikke bare er det slik at langt flere er visuelt intelligente 
enn verbalt eller logisk matematisk intelligente. Det er et faktisk slik at prak-
tisk alle mennesker ser (leser) bilder og forsøker å tolke dem. Dette betyr ikke 
at bilder egner seg i enhver anledning. Men generelt kan vi si at bilder utgjør 
den mest vitale budbringeren - i det minste når det gjelder å trekke leserne 
inn i stoffet. Hvor presist vi vil være i stand til å overføre budskapet ved hjelp 
av bilder, vil være helt avhengig av vår kunnskap om bildet som medium.

La oss derfor se nærmere på hvordan vi leser bilder, og hvordan bilder skal 
legges frem:

Å lese bilder
Bilder er som ord, de skal leses. Altfor mange bildebruke-
re og -designere ser på bildet som en flate eller størrelse 
hvor form blir det viktigste. For en informasjonsdesigner 
er det bildets innhold som er bildet. Hva forteller bildet? 
Hvilken informasjon gir bildet? Kommuniserer bildet 
med leseren?

Hovedmotivet
Det første vi gjør når vi leser et bilde, er å lete etter me-
ning, selve hovedmotivet. Hva er det viktigste elementet 
i bildet? Får jeg som leser svar på ett eller flere av infor-

masjonskravene mine: Det vi vil ha svar på er de 5 H'ene: Hvem? Hva? Hvor? 
Hvorfor? Hvordan? 
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Nå vil nok mange her i landet hevde at bildet til venstre så åpenbart er Johan 
Olav Koss og fra OL på Lillehammer, 1994 (Hamar, Vikingskipet). Men her 
står vi overfor en svært vanlig feilslutning i forbindelse med bildebruk. Man-
ge tar det for gitt at alle leserne kjenner omstendighetene omkring bildet, og 
at de selv vil føye til den informasjon som ikke vises i eller ved bildet. 
 
Det er derfor et viktig utgangspunkt ved bildebruk at bildene alltid supple-
res med tilstrekkelig tekst til at leseren får tak i hele historien. I tillegg til å 
dekke de 5 H’ene, bør du også vurdere å legge inn annen informasjon som vil  
kunne styre leseren i den retningen du ønsker. Kort og godt se på bildene som 
selve spydspissen inn i lesernes oppmerksomhet og leselyst.  Og har du først 
trigget leserne med en god bildetekst, vil de lettere ønske seg å gå dypere inn 
i stoffet.

Hva?
Hvem?
Hvor?
Hvorfor?
Hvordan?

Johan Olav Koss går i mål og retter seg 
opp etter 10 000 meteren i Vikingeskipet på 
Hamar under OL i 1994.
 
I denne bildeteksten har vi svart på de 
spørsmålene leserne automatisk vi spørre 
seg: 

Hva:  OL på Lillehammer, 1994.
Hvem:  Johan Olav Koss.
Hvor:  Hamar.
Hvorfor:  10 000 meter.
Hvordan:  Retter seg opp

Bildekomposisjon
Det primære i all bildevurdering er innholdet i bildet. Finn relevante bilder.
Les bildet, og finn hovedmotivet. Har du valget mellom et dårlig komponert 
bilde og ett som fyller kravene til en god komposisjon (og innholdet ellers er 
likeverdig), bør du velge den gode komposisjonen.

Detaljene i bildets komposisjon er verktøy for å fremheve hovedmotivet og 
forsterke informasjonsverdien. Med andre ord, vil god komposisjon kunne 
få bildet til å kommunisere bedre med leseren. Fotografen og/eller den som 
tilrettelegger bildet, skal og bør tenke komposisjon når dette er mulig. Når du 
skal ta et raskt bilde for å styrke innholdet på en web-side, bør du alltid sørge 
for at bildet får en god komposisjon.
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Mange bilder har en ren identifikasjonsfunksjon. Da er det ikke så kritisk vik-
tig om komposisjonen er god. Ofte står vi i den situasjonen at bildene kommer 
fra andre eksterne kilder, slik at vi ikke får mulighet til å påvirke komposisjo-
nen i originalbildet. Da må vi bare gjøre det beste ut av situasjonen. Vi bør og 
skal alltid forsøke å tilpasse bildet best mulig. Det gjør vi ved å:

  1.  Velge et egnet bilde
  2.  Ta det rette utsnittet (beskjæring/komposisjon)
  3.  Velge format og størrelse som ivaretar innholdet teknisk.

Det finnes også andre regler som vil kunne bidra til at bildene dine får en 
kvalitetsheving. Dersom disse formreglene anvendes nennsomt, kan det føre 
til at du kommuniserer bedre. Jeg vil komme tilbake til noen av disse senere.
Men ikke glem at bildene også skal velges ut fra en rekke andre kriterier. Og 
husk! Bilder må være skarpe og ha tydelige detaljer, toneverdier og kulører.

Gjør bildene dine interessante
Vi “snapper” og benytter bilder som aldri før – både privat og i jobben. Bruk 
av bilder i kommunikasjonen kan være en fordel, men ikke sånn helt uten 
videre. Bilder kan også bringe leserne/seerne på avveie, dersom de benyttes 
feil. Den gylne regelen innen kommunikasjon er: Bruk bilder kun dersom du 
kan forutsi effekten. 

Men hvordan bør du velge ut og bearbeide de bildene du skal benytte til kom-
munikasjon? Undersøkelser viser at dette vanligvis foregår helt tilfeldig - og 
effekten av bildene kan derfor også bli helt tilfeldig. Det er ikke god kommu-
nikasjonsplanlegging. La oss derfor se på hva som skaper mer “synlige” og 
stimulerende bilder:

Vi begynner litt forsiktig med komposisjon.
Noe av det første vi ønsker oss av bilder er at de skaper oppmerksomhet om 
det vi skal formidle. Selv om vi primært plasserer bilder i våre dokumenter og 
presentasjoner for å forsterke eller presisere forståelsen av innholdet, er det 
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også viktig at de isolert sett tiltrekker seg oppmerksomhet. Vi sier at bildene 
skal bidra til å trekke leseren inn i stoffet. Men samtidig skal de være stabile 
parløpere med teksten og de øvrige virkemidlene på siden når lesingen har 
kommet i gang. Men dessverre, de fleste bilder er flate, kjedelige, symmetriske 
og ofte uten tydelige interessepunkter. Her følger derfor noen enkle knep som 
kan bidra til at bildene får mer liv –  slik at de kan bidra til å styrke kommuni-
kasjonen.

Diagonal
Den kanskje viktigste formeffekten vi kan legge inn i et bilde er diagonalen.
Diagonalen har stor tiltrekningskraft på menneskesinnet - og bilder med 
sterkt innslag av diagonal 
«retning» vil bli mer syn-
lig og fremstå tydeligere 
og mer kontrastfullt enn 
de øvrige. 

På en leseflate bestående 
av flere seksjoner med 
tekst og bilder (f.eks. i 
et dokument), vil det 
“diagonale” bildet som 
regel fremstå som mest 
uttrykksfull og stimule-
rende. Her følger noen 
enkle eksempler:

The Rule of Thirds
Dette er en viktig og helt 
grunnleggende regel 
innen fotografering. Som 
det fremgår av eksemple-
ne på neste side skal du 
dele bildeflaten inn i ni 
like store deler. Det vil si 
3 x 3 rekker. De fire krys-
sene som da dannes kaller 
vi kraftsentrene i bildet. 
Det er rundt og/eller på 
disse du skal posisjonere 
bildets viktigste objekter. 
Det vil si at disse objek-
tene plasseres godt ut til 
sidene for det matematis-
ke midtpunktet i bildet.

Vi sier at bildene skal bidra 
til å trekke leseren inn i 
stoffet.

En plan for det estetiske

Til høyre: Bilder med diagonal ”retning.” 
Denne egenskapen skaper mer bevegelse 
og dynamikk i bildet. Bildet fremstår som 
mer stimulerende og interessant.  
 
Legg merke til at denne effekten også kan 
skapes ganske enkelt ved å vri bildet litt. 
Dermed kan et statisk bilde fremstå mer in-
teressant. (Det midterste bildet er behandlet 
på denne måten.)   
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Denne plasseringen strider selvsagt med kravet til mer statisk symmetri 
“trygt og godt å ha ting på midten..,” men det er også hele poenget. På samme 
måte som med diagonalen, vil denne komposisjonen bidra til liv og dynamikk 
i bildet – en kraft som leserne ubevisst blir tiltrukket av.

Tips: I menyen bak på kameraet ditt vil du finne en innstilling som aktiviserer 
et slikt rutenett. Du kan dermed lettere tilpasse motivet til denne komposisjo-
nen mens du fotograferer. Vær også klar over at TV/Film-media også benytter 
seg av denne reglen. 

I eksemplene under er hovedobjektene lagt til (de røde) kraftsenterne:

En plan for det estetiske

Interessepunkt
Forsøk alltid å skape tydelige interessepunkter i bildet. Dersom du utformer 
et dokument eller en presentasjon, må du sørge for at de bildene du velger å 
bruke vil trekke leseren mot klare interessepunkter som samsvarer med det 
du faktisk har på hjertet.
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Nedenstående bilde har tydelige interessepunkter og kombinerer dessuten 
samtlige av de komposisjonsreglene som er beskrevet her. I tillegg vil også 
kameravinkelen (nedenfra og opp) legge til en ekstra dimensjon som fremmer 
interessen for bildet.

Bevegelse
Bevegelse er et viktig element i komposisjonen. På neste side kan du se hund 
og eier i fullt sprang. Vi ser her at bildet er eksponert slik at det har en god 
bevegelse. Bilder med bevegelse virker oppmerksomhetsvekkende - leseren 
trekkes til bildet. Prøv å få bevegelse i bildene dine der det er aktuelt.

Ofte kan bevegelse skapes ved at objektet legges til venstre i Det Gylne Snittet 
– ja, til og med litt til venstre for Det Gylne Snittet, slik som vist med bilene på 
neste side

En plan for det estetiske
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«Bevegelse» i portrett
Portretter er blant de mest vanlige bildene vi beskjeftiger oss med. Slike moti-
ver krever også riktig bevegelse. Faktisk er det slik at blikket – øynene – gir 
bevegelsen i et portrett. Vi taler om en imaginær bevegelse. I praksis vil det si 
at et profilbilde krever mer luft foran og bak øyne/nese enn et halvprofilbilde. 
Og et passbilde skal normalt midtstilles. 

Bakgrunnen i bildet
Sørg for å ta bort all støy (rot) i bakgrunnen. Mange bilder blir tatt fullstendig 
uten tanke på dette. Utallige ansatte-bilder blir rotet til med fargerike korktav-
ler og/eller kontormaskiner i bakgrunnen. 

Dersom du fotograferer selv, kan du ta hensyn til dette med det samme. Ta 
objektene bort fra den rotete bakgrunnen. Finn en ren vegg, en gardin eller en 
annen rolig bakgrunn. Dersom du har fått bildet fra en annen kilde, kan du 
dempe en rotete bakgrunn ved å gjøre den litt uskarpt.
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Eksemplene over viser ganske tydelig hvordan vår oppfatning av hovedob-
jektet endrer seg, alt avhengig av den bakgrunnen motivet blir en del av. Slik 
vil det også bli for alle andre type motiver med uegnet bakgrunn. Ofte vil 
seeren bli mer hengt opp i “forstyrrelsen” enn det klarheten i budskapet har 
godt av.
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Bilderetorikk
Menneskers opplevelse av den sanselige umiddelbarhet som finnes i lyd og 
bilder, forklares ikke tilfredsstillende gjennom lingvistiske, strukturalistiske 
og semiotiske teorier om budskap og innhold. Det er noe ved bilder og lyd 
som ikke leses som bokstaver og verbaltekst. Noe som ikke avkodes som 
ren mening eller betydning. Det er noe som i stedet vekker gjenklang eller 
resonans. 

Her kan (stikkordsmessig) nevnes noen retoriske egenskaper i bilder:

Evidentia. 
Den levende, direkte og visuelle presentasjonen av hendelser, slik at tilhø-
rerne føler de er tilstede og sanser selv. Både i antikkens retorikk og i vår tid 
søker den gode retor å slå på strenger som gir resonans i mottageren.

Reklamen forsøker alltid å lære eller fortelle seerne noe, ikke så effektiv som 
den som forsøker å skape forbindelse til noe som allerede finnes i seeren. 
Ikke få noe inn i han, men noe ut av dem. Ikke få seeren til å huske noe, heller 
vekke minner de allerede har.

Mottatt medieinntrykk. De fleste 
skrevne tekster kjennetegnes ved 
å kreve ferdigheter og tid til å bli 
forstått. De fleste bilder krever ikke 
spesielle ferdigheter - de oppfattes 
umiddelbart. 

Bildene er noe mennesker intera-
gerer med og de får betydning i 
seerens sinn ut fra tidligere opple-
velser og erfaringer.

Som en form for oppfattet medie-
inntrykk, har bilder en helt naturlig 
mulighet for å skape retorisk evi-
dentia og dermed overbevisning, 
(persuasio).

Lingvistiske, konvensjonelle ytringer representerer, mens ytringer med evi-
dentia synes å «presentere» og dermed skape, en særegen retorikk.

Den retoriske evidentia og den persuasio som bilder skaper, beror på i alle 
fall fire kvaliteter ved billedlig formidling: Retorisk nærvær, retorisk realis-
me, retorisk umiddelbarhet og retorisk fortetning.

Bilder av naturfenomener kan ha retorisk 
effekt.
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Nærvær
• Jo nærmere noe føles, jo sterkere vil det oppleves. Bilder virker  
 nærere enn tekst. Levende bilder virker sterkest.
• Skyldes tett sammenheng mellom nærhet, viktighet og handling.
• Verdien av visuelt nærvær er både en sentral og forsvarlig del  
 av retorikken. Retoriske, visuelle og levende fremstillinger som  
 skaper nærhet og påvirker emosjonelt, kan ikke i seg selv utset- 
 tes for etiske bebreidelser.
• Appellerer sterkere til emosjoner og til handling.

 
Realisme

• I retorisk sammenheng bør realisme forstås i lys av de antikke  
 begreper om mimesis og imitatio, som det som synes virkelig.  
 Det viktige når vi skal overbevise, er ikke å fremstille virkelig- 
 heten selv, men å skape et uttrykk som gir mottageren en opp- 
 levelse som ligner den opplevelsen vedkommende kunne hatt i  
 virkeligheten.
• Retorisk sett handler det ikke om virkeligheten per se - for virke 
 ligheten kan ikke presenteres, kun formidles - men om troverdig- 
 het og sannsynlighet.
• Den ikoniske realismens viktigste oppgave er å skape visuelt  
 nærvær.
• Mottageren blir involvert i en direkte empatisk relasjon til det  
 som vises.
• Indeksikalsk retorisk realisme. Kan fungere som dokumentasjon.  
 Noen har et bestemt utseende, noe er på en bestemt måte.  

Umiddelbarhet
• Bilder har prinsipielt potensial til en umiddelbar oppfatning og  
 forståelse som skiller seg fra tale og tekster.
• Visuelle former er ikke diskursive. De presenterer ikke deres be- 
 standdeler suksessivt, men samtidig, så de relasjoner som be- 
 stemmer en visuell struktur gripes i en synshandling.
• Sanselig umiddelbarhet finnes ikke bare i kunst, naturligvis, men  
 også i dagligdagse bilder. 

Fortetning
• Et vell av informasjon og emosjonell substans er presset sammen  
 i et bilde. Dette skaper fortetning.
• Bildet kan oppfattes i et umiddelbart nå.
• Retorisk fortetning blir det når bildet forener både etisk og argu 
 mentativ påvirkning.
• En emosjonell fortetning skapes i foreningen retorisk nærvær,  
 realisme, og umiddelbarhet.
• Tilskuerposisjonen man plasseres i er viktig.
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• Argumentativ fortetning betyr at et enkeltstående bilde eller  
 trekk i et bilde kan utløse en mer omfattende rasjonell eller   
 argumentativ respons, som for eksempel et resonnement. Enty 
 memet (bevis). Visse deler av argumentet er utelatt slik at motta 
 geren selv må være aktiv.
• Mottageren vil på bakgrunn av den begrensete fremvisning av  
 den fulle argumentasjon søke å konstruere argumenter. Aktiv  
 medskapning. Selvoverbevisning.
• Fremfor å tvinge budskap inn i mottageren, blir det da et forsøk  
 på å hente respons ut fra mottageren.



165Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Appendiks

Appendiks 
 
Kilder, definisjoner og forslag til videre lesing
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Noen nyttige regler 

Infografikk

Bruk av infografikk

1.  Forenkler oppfattelsen av informasjonen
2.  Gir muligheter til å gi informasjon som ikke kan gis 
 gjennom tekst
3.  Gir muligheter til å vise forhold og tilknytning mellom  
 ulike fakta
4.  Er plassbesparende ved å vise mye informasjon på liten plass
5.  Fanger leserens oppmerksomhet
6.  Gir liv til sidene

Noen begynnertips når man skal lage infografikk

1.  Se på grafikken som en annen måte å fortelle en historie
2.  Unngå grafikk for grafikkens skyld. Hvis det ikke lar seg gjøre å
 presentere en oversiktlig og tilgjengelig grafikk, er det bedre å  
 utelate grafikken
3.  Skriv overskriften før du begynner å tegne – så vet du akkurat  
 hva fremstillingen skal vise
4.  La den viktigste informasjonen få den mest dominerende plassen
5.  Bruk korte tekstforklaringer – for mye skrift kan overskygge  
 resten av illustrasjonen
6. Bruk farger kritisk – for mange ulike farger kan bli forstyrrende
7.  Vær presis og tydelig – grafikken skal ikke overskygge viktige  
 fakta, men fremheve dem.

Hjelperegler for valg av presentasjonsform 

Reglene oppsummerer hvilken illustrasjonsform som er mest effektiv og
lønnsom ved ulike typerpresentasjoner, og kan være greie å ha i bakhodet
hvis man er i tvil om hvilken fremstilling som skal benyttes.

1.  Benytt fotografier hvis fenomenet er konkret
2.  Benytt tegninger hvis fenomenet er tenkt
3.  Benytt grafer/diagrammer hvis fenomenet er målbart.

Husk også at de ulike metodene kan kombineres, og at dette er hjelperegler
som kan brytes hvis du mener at det vil tjene informasjonsformidlingen.
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Øvrige retningslinjer

Informasjonen som skal formidles, mottakere og omgivelser vil variere fra 
prosjekt til prosjekt. Likevel kan vi liste opp noen generelle retningslinjer som 
alltid kan følges når man bruker infografikk.

Enkelhet

Med enkelhet mener vi ikke at man skal unnlate å fremstille kompleks infor-
masjon, men at den grafiske fremstillingen alltid skal være presis og ukom-
plisert i seg selv. På samme måte som en forfatter ikke skal bruke overflødige 
ord, skal ikke en grafisk tegner benytte unødvendige streker eller visuelle 
elementer.

Konsistens

Det kan lønne seg å etablere en mal for grafiske fremstillinger som spesifise-
rer hvilke farger, skrifttyper, størrelser o.l. som skal benyttes. Det gir grafiske 
fremstillinger konsistens og sammenheng, og gjør brukeren fortrolig med den 
grafiske uttrykksmåten.

Overskrifter

Alle infografiske elementer må ha en overskrift. Den skal være kort, men må
samtidig uttrykke figurens innhold.

Kildehenvisning

Når informasjon blir hentet fra eksterne kilder, må det gis henvisning til dem.
Henvisningene skal normalt plasseres under figuren.

Fargebruk

Farge kan bidra til å skape fokus på enkelte deler av fremstillingen, men det 
er fort gjort å bruke for mye. Pass derfor på at fargebruken ikke overskygger
informasjonen som skal formidles.

A:  Formål og innhold skal være avgjørende for utformingen
B: Hvert element må ha en nytteverdi for fremstillingen og ikke 
 være rene dekorelementer
C: Elementene må være i balanse, slik at leseren oppfatter helheten 
 i informasjon som formidles, og ikke bare detaljen
D: Elementene må harmonere, slik at oppmerksomheten ledes 
 til grafikkens innhold og ikke til utformingen
E: Ta hensyn til leseretningen: normalt fra venstre mot høyre, 
 og fra topp til bunn.
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20 nyttige regler knyttet til "didaktisk" bildebruk

 1.  Dersom budskapet forsterkes med bilder og infografikk, for- 
  bedres motivasjonen, lesbarheten og innlæringen
 2. Konsepter som presenteres som bilder og grafikk er vanligvis  
  lettere å huske enn ord
 3. Det er viktig å vite eksakt hva bildets funksjon/rolle skal være  
  før det velges ut og bearbeides
 4.  Bildet bør alltid beskrives/forklares med tekst
 5.  Bilder som ikke kan beskrives muntlig må forklares med  
  tekst (husk de fem H’ene)
 6.  Mottaker har som regel behov for veiledning med hensyn til  
  hvordan bildet skal tolkes
 7.  Bildet skal være tydelig og alle detaljene skal være synlige
 8.  Teksten bør alltid stå under og/eller til høyre for bildet
 9. Dekorative bilder bør ikke brukes i forbindelse med opplæring
 10.  Fargebilder stimulerer bedre enn sort/hvitt bilder
 11. Bilder som skal tolkes må forenkles og merkes, slik at det kun  
  er de aspektene som har med tolkningen å gjøre    
  som blir tilgjengelige for leseren
 12.  Bruk bilder mer og oftere overfor passive lesere
 13. Bildene skal være tydelige og alle detaljene skal være synlige
 14.  Planlegg bevisst - bestem hvilken rolle bildet skal ha (1-5)
 15.  Ikke bruk bilder dersom de ikke styrker budskapet/innholdet
 16.  Hvis et bilde skal benyttes til abstrakte forklaringer, må det  
  introduseres på forhånd
 17. Bruk alltid bildemotiver (miljøer) som er godt kjent hos mål- 
  gruppen
 18.  Ikke bruk bildemetaforer som ikke kan tolkes umiddelbart
 19. Bruk bilder på alle nivåer i tekststrukturen - også i  
  innledningen
 20. Bildene bør være så nær opp til virkeligheten som mulig
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Kilder 
Instructional Message Design - Principles from the Behavioral and Cognitive Sciences 
Malcolm Fleming & Howard Levie - Educational Technology, 1993, ISBN 978-0877782537

Advanced Presentation by Design 
Andrew Abela, Ph.D. - Pfeiffer, 2008, ISBN 9-780787996598 

Graphics for Learning 
Ruth Colvin Clark - Chopeta Lyons, Pfeiffer, 2004, ISBN 0-7879-6994-X

Information Visualization - Perception for design 
Colin Ware - Morgan Kaufmann, 2006, ISBN 1-55860-511-8

Resonate
Nancy Duarte - Wiley, 2010, ISBN 978-0-470-63201-7 

Type & Layout  
- How tyograpgy and design can get your message across - or get in the way 
Colin Wheildon - Strathmoor Press, 1998, ISBN 0-9624891-5-9 

How to make an impact  
Jon Moon - Prentice Hall, 2008, ISBN 978-0-273-71332-6 

Design Visual Language - Strategies for Professional Comminicators 
Charles Kostelnick & David Roberts - Ally and Bacon, 1998, ISBN 0-205-20022-2 

Multimedia Learning 
Richard E. Mayer - Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-78749-1 

The Grammar of Graphics 
Leland Wilkinson - Springer, 1999, ISBN 0-387-98774-6 

Instructional Design 
Patricia Smoth & Tillman Ragan - John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-36570-x

Universal Principles of Design 
William Lidwell & Kritina Holden - Rockport, 2003, ISBN 978-1-59253-007-6 

Visual Composing - Document Design for Print and Digital media 
Kathryn Riley & Jo Mackiewicz - Pearson, 2011, ISBN 978-0-13-170674-3

PresentationZen Design 
Garr Reynolds - New Riders, 2010, ISBN 978-0-321-66879-0

User-Responsive Design - Reducing the risk of failure 
Tomas Mitchell - W.W. Norton, 2002, ISBN 0-393-73105-7 

Making Instructional Design Decisions  
Barbara Seels & Zita Glasgow - Merill, 1998, ISBN 0-13-520602-2 

Design by Nature - Using Universal Forms and Principles in Design 
Maggie Macnab - New Riders, 2011, ASIN: B005OYHFP0 

Beautiful Visualization - Looking at Data through the Eyes of Experts 
Julie Steele - O’Reilly Media, 2010, ISBN 978-1449379865 

Cognitive Load Theory -  A Special Issue of educational Psychologist 
Alexander Renkl & John Sweller - Routledge, 2003, ISBN 978-0805896107 

Efficiency in Learning - Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load 
Ruth C. Clark & John Sweller - Routledge,  2005, ISBN 978-0787977283  
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Imagery and Text - A Dual Coding Theory of Reading and Writing 
Allan Paivio & Mark Sadoski - Routledge, 2000, ISBN 978-0805834390 

Mental Representations -  A Dual Coding Approach 
Allan Paivio - Oxford Psychology Series, 1990, ISBN 978-0195066661 

Imagery and verbal processes 
Allan Paivio - Holt, Rinehart and Winston, 1971, ISBN 978-0030851735 

Mind and Its Evolution -  A Dual Coding Theoretical Approach 
Allan Paivio - Psychology Press, 2006, ISBN 978-0805852608 

Memory, Recall, the Brain & Learning -  Improve Student Learning Outcomes By Engaging 
Learners in Visual & Nonlinguistic Strategies, Activities, & Organizers 
Robert K. Greenleaf - Greenleaf Papanek, 2005, ISBN 978-0976786016 

Visual Tools for Transforming Information Into Knowledge 
David N. Hyerle - Corwin, 2008, ISDBN 978-1412924276 

Handbook of Educational Psychology 
Patricia A. Alexander & Philip H Winne - Routledge, 2006, ISBN 978-0805859713 

The Gestalt Art Experience -  Patterns That Connect
Janie Rhyne - Magnolia Street Pub, 1996, ISBN 978-0961330965 

Writing the Visual - A Practical Guide for Teachers of Composition and Communication 
Carol David & Anne R. Richards - Parlor Press, 2008, ISBN 978-1602350465 
__

 
Utover denne listen har vi også hentet anerkjent informasjon fra faglige, vitenskaplige digi-
tale kilder knyttet til emner som design, didaktikk, informasjonsdesign, instruksjonsdesign, 
visuell kommunikasjon og undervisningspsykologi.   
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Forslag til videre lesing

Mind and Its Evolution  
Allan Paivio 

Imagery and Text -
Allan Paivio & Mark Sadoski  

Instructional Message Design  
Malcolm Fleming & Howard Levie 

Multiple Intelligences
Howard E. Gardner

Graphics for Learning 
Ruth Colvin Clark - Chopeta Lyons

Multimedia Learning 
Richard E. Mayer
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Noen definisjoner

Didaktikk
Didaktikk kommer fra to greske ord, didaskein, som betyr å lære, undervise el-
ler klargjøre, bevise og didakti’ké techné, som betyr undervisningskunst. Ordet 
blir derfor gjerne oversatt med undervisningslære.

Asymmetrisk dokumentformat
Refererer til en layout der hovedspalten er gjort smalere og plassert ut på høyre 
eller venstre side av arket. 

Meningsnøkler 
Verbale/orale og/eller ikke orale uttrykk; tekst, form, grafikk, symboler, farger 
mv som hver for seg, eller i samspill kan bidra spesielt til at publikum forstår - 
og som med sin form lettere vil kunne feste budskap og innhold til publikums 
langtidsminne.

Glemmekurven
Refererer gjerne til det faktum at publikum glemmer 40 – 50% av det de har sett 
og hørt under foredrag/forelesninger etter 4 – 5 dager. 

Oppmerksomhetskurven
Refererer gjerne til det faktum at tilhørernes oppmerksomhet vanligvis synker 
gjennom læringsøkten, for så å stige igjen før pausen.

Faser og nivåer
Refererer her til betydningen av å sørge for å tilføre målgruppen kunnskap 
både i tid og dybde. Langs tidsaksen overføres kunnskapen FØR, UNDER og 
ETTER presentasjonen. I dybden tilføres kunnskapen i form av variasjon i lære-
materiell og innhold. 

Sparkline
En sparkline er et lite linjediagram uten koordinater. Det viser den generelle va-
riasjonen av verdier (typisk over tid), slik som for eksempel temperaturer eller 
børspris, på en enkel og meget kondensert måte. En sparkline kan ofte bli satt 
inn som en del av en tabell.  

Visuell kommunikasjon
Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av 
bilder og synsinntrykk. Visuell kommunikasjon omfatter særlig todimensjonale 
framstillinger som bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og 
illustrasjoner, film og animasjoner. Faget berører en rekke felt, både kommuni-
kasjon generelt, men også informasjon, billedkunst og reklame så vel som tek-

Presentasjon er rent faglig 
sett også multimedia



173Copyright 2014: Informasjonsdesign.no - Oslo

Appendiks

nologi, fysiologisk optikk og psykologi. Selve begrepet kommer fra engelsk der 
«visual communication» særlig brukes om fagene illustrasjon og grafisk design.

Instruksjonsdesign
Begrepet Instruksjonsdesign er oversatt fra det engelske begrepet Instructional 
Message Design. Det omfatter utforming av tekst og ulike former for visualise-
ring av budskap og innhold for bruk i undervisning (didaktisk visualisering).

Informasjonsdesign    
Informasjonsdesign er planlegging og utforming av informasjon; budskap og 
innhold, og de omgivelser dette skal presenteres i, i den hensikt å tilfredsstille 
informasjonsbehovet hos de mottakerne budskapet rettes mot.

Én fil, flere medier
Refererer her til hvordan all informasjon; tekst og bilder kan legges inn i én Po-
werPoint fil. Denne danner således en ressurs og innholdet kan senere anven-
des til de ulike mediene som behøves til FØR, UNDER og ETTER-aktivitetene 
knyttet til presentasjon og dokumentasjon.

Dual Coding-teorien
En beskrivelse basert på Allan Paivio’s forskning. Pavio har bevist at vi mennes-
ker tar inn auditiv (f.eks. ord) og visuell informasjon via to separate sensorre-
gistre. Disse har selvstendig kapasitet og representerer derfor komplementære 
ressurser i, for eksempel, en læringssituasjon (foredrag, presentasjon). Dersom 
foredragsholder benytter kun bilder sammen med tale, vil innlæringen hos 
tilhørerne bli mer effektiv. Dette fordi de to sensorregistrene opererer parallelt - 
og det oppnås en slags «bredbånds»-effekt.  

Verdimatrisen
Verdimatrisen kan betraktes som en ”huskelapp” for vurdering og kontroll av 
visuelle detaljer som samlet skal danne de inntrykkene seerne underbevisst vil 
komme til å reagere positivt eller negativt på. De seks fokusområdene i matri-
sen vil hver for seg og samlet hjelpe designeren til å skape orden, lesbarhet og 
konformitet i lysbilder og dokumenter.

Overload (Cognitiv load)
Begrepet refererer til de læringsproblemene som kan oppstå i arbeidsminnet 
når sensorregisterne må streve med flere parallelle (dual coding) oppgaver sam-
tidig. Som for eksempel når tale og skriftlig tekst presenteres samtidig. Eller når 
tale presenteres sammen med kompleks visualisering.      
 


