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Dansk

Formålet med årets undervisning
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster,
fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal
fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge
sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til
samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og
læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og
kommunikation.
Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab

Emner
Social star
Hvem er Louis Jensen?
Nabosprog
Performancelitteratur
Hørespil
Billeder og billedanalyse
Kærlighed (lyrik, noveller og kunst)
Projektopgave

Arbejdsformer
Der veksles mellem lærerstyret gennemgang, individuelt- og gruppearbejde.
Der laves både skriftligt og mundtligt arbejde og tekstopgaver.
Der vil blive fremlæggelser både individuelt og i grupper med henblik på formidlingskompetencen.
Der vil ligeledes gennemføres terminsprøver og stave/læse tests.

Sociale mål
At man kan samarbejde alsidigt og bredt med hinanden
At man kan tale i en mindre forsamling og lytte til oplægsholderen
At man kan indgå i et læringsfællesskab med respekt og lydhørhed for hinanden
At være ordstyrer i en mindre forsamling og at respektere ordstyren
At man har en god omgangstone og form
At man bliver i stand til at argumentere nuanceret i debatter og faglige diskussioner
At man i frivarterene er i stand til at bremse konflikter eller hente hjælp
At man ikke blander sig eller tager parti i konfliktsituationer

Evaluering
Der vil være prøver, quizzer, stile mundtlige og skriftlige evalueringer.
Fokus ligger i at gøre eleverne procesorienterede

Der kan forekomme ændringer i årsplanen.

