
4.-10. KLASSETRIN 
Bind 3 introducerer til de fire studie -
kompetenceområder, der knytter sig 
til undervisningen i folkeskolens 
4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN
Denne første bog i serien, basisbogen, 
introducerer den studerende til 
danskfaget i den nye læreruddannelse,
LU13. Basisbogen giver indsigt i det 
paradigmeskifte, der har fundet sted 
i form af kompetencemålsstyring med 
fokus på vidensmål, færdighedsmål 
og kompetencemål. Bogen præsente -

rer en modulopbygget læreruddannelse rettet mod den nye 
folkeskolereform og nye Fælles Mål 2014. Desuden stiller 
bogen skarpt på de mange udfordringer til det nye undervis -
ningsfag i dansk. Der sættes blandt andet fokus på didaktisk 
teori og metode, på praktikken, professionsbachelorprojek -
tet, læremiddeldesign og mundtlighed.
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LÆRERPROFILER 
I DANSK 1.-6. KL.

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 tilrette-
læggelse af tekstundervisningen i dansk. 

Kapitlet indledes med en generel introduktion til socialsemiotik-
ken. Efterfølgende forklares, hvordan denne videnskab ligger i for-
længelse af den klassiske semiotik og det dobbelte tegnbegreb, og 
dette sættes igen i relation til en definition af multimodalitetsbegre-
bet. Herefter indsnævres fokus til at omhandle fiktive multimodale 
tekster i skolen. I kapitlet demonstreres to eksemplariske analyser 
af konkrete undervisningsforløb, der omfatter litteraturundervis-
ning, som inddrager digitale multimodale tekster. På baggrund af 
disse analyser diskuterer de to forfattere de didaktiske implika-
tioner 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 hjør-
ne af tekstundervisningen i dansk, som kan bidrage til indholds-
området i flere af de nye elementer i læreruddannelsen, eksempel-
vis 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 kom-
petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.

samfundslitteratur.dk

RASMUS FINK LORENTZEN OG ANNE AGGER

DET MULTIMODALE 
TEKSTBEGREB

32401 Det multimodale OMSLAG kap. 4 300316.indd   1 13/05/2016   09.01



Rasmus Fink Lorentzen og Anne Agger
Det multimodale tekstbegreb 
1. udgave 2016

© Samfundslitteratur 2016

Omslag Alette Bertelsen
Sats SL grafik
Tryk Totem

Trykt bog ISBN 978-87-593-2401-1
E-bog ISBN 978-87-593-2663-3

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
info@samfundslitteratur.dk
samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået 
aftale med Copydan Tekst & Node, og kun efter de i aftalen nævnte rammer.
Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.



INDHOLD

Forord 5

Indledning 9

Den multimodale tekst – et aktuelt tekstbegreb 9

Billedanalytiske begreber : Ikon, indeks og symbol 18

Multimodale tekster i kontekst 28

Analyser af multimodale elevtekster 44

Fagdidaktiske overvejelser 60

Studieopgaver 62

Litteratur 69

Om forfatterne 73

Indeks 74




