
MULTIMODALITET  
I SKOLEN 
TORSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 15-17
KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE UDGIVELSEN 
MULTIMODALITET I SKOLEN – ANALYSE OG PRODUKTION I ET SOCIALSEMIOTISK, 
SCENARIEDIDAKTISK PERSPEKTIV·4.-10. KLASSE

På dagen vil der være en introduktion til bogen samt korte 
faglige oplæg fra bogens forfattere, Simon Skov Fougt,  
lektor i dansk og scenariedidaktiker, og Anne Løvland,  

professor og en af Nordens førende forskere i multimoda- 
litet. Efterfølgende bobler og mulighed for at tale med  

forfatterne og hinanden – og så er det helt gratis! 

OM BOGEN 
Bogen er rettet mod dansklærere i grundskolen og danskundervisningen på læreruddannelsens nationale modul 4 i udsko-
lingen, Multimodale tekster. Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenarie- 
didaktisk perspektiv, dvs. undervisning, som kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og 
producerer multimodalt i verden uden for skolen.

Det er således gennemgående i bogen, at det multimodale arbejde i skolen for det første skal være kontekstafhængigt og 
indgå i sociale kommunikationssituationer, for det andet at det skal ske i en vekselvirkning mellem analyse og produktion. 
Multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv handler således om at sætte eleverne i sociale situationer, hvor det giver 
mening at arbejde analytisk eller produktivt med multimodale tekster.

Bogen giver læseren et multimodalt begrebsapparat og viser, hvordan det kan anvendes gennem modelanalyser af 
både fiktive og ikke-fiktive tekster, ligesom bogen løbende lægger op til produktive opgaver. 

PROGRAM FOR DAGEN
• Velkomst v. Tatjana Novovic Fougt, forlagsredaktør, Dafolo

• Introduktion til bogen v. Simon Skov Fougt og Anne Løvland

• Kort fagligt oplæg om multimodalitet i skolen v. Anne Løvland

• Kort fagligt oplæg om scenariedidaktik v. Simon Skov Fougt

Herefter er der bobler, mulighed for at hilse på hinanden og kigge i bogen,  
som kan købes til særpris ved arrangementet.

TILMELDING SKAL SKE VIA DAFOLO.DK/ARRANGEMENTER SENEST DEN 13. februar 2019 
ARRANGEMENTET ER GRATIS.
Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få muligheden.
Sted: Glasburet, Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg. 


