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Det multimodale tekstbegreb Rasmus Fink Lorentzen Hent PDF Forlaget skriver: I dette hæfte, som
introducerer til Tekster og tekstundervisning (1.-6. klassetrin), præsenterer Rasmus Fink Lorentzen og Anne
Agger nyere forskningsbaseret viden om multimodale tekster og introducerer til modeller og begrebsbrug

med henblik på tilrettelæggelse af tekstundervisningen i dansk. Kapitlet indledes med en generel introduktion
til socialsemiotikken. Efterfølgende forklares, hvordan denne videnskab ligger i forlængelse af den klassiske

semiotik og det dobbelte tegnbegreb, og dette sættes igen i relation til en definition af
multimodalitetsbegrebet. Herefter indsnævres fokus til at omhandle fiktive multimodale tekster i skolen.I

kapitlet demonstreres to eksemplariske analyser af konkrete undervisningsforløb, der omfatter
litteraturundervisning, som inddrager digitale multimodale tekster. 

På baggrund af disse analyser diskuterer de to forfattere de didaktiske implikationer af disse tekstarbejder og
kommer afsluttende med forslag til studieaktiviteter med multimodale tekster i læreruddannelsen. Målet med
kapitlet er at introducere til et nyt og spændende hjørne af tekstundervisningen i dansk, som kan bidrage til
indholdsområdet i flere af de nye elementer i læreruddannelsen, eksempelvis multimodalitet, literacy og

tekster og tekstundervisning.
Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer
til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6.

klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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