Årsplan i Dansk på Gram Efterskole:
Årsplanen gælder for 8, 9 og 10 årgang, 2019 - 2020
Undervisningen er baseret på fælles mål , hvilket vil sige, at
fagformålene for faget dansk er som beskrevet herunder:
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.
Kompetenceområder:
1. Læsning:
-

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters
betydning i deres kontekst
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Finde tekst
Forberedelse
Afkodning
Sprogforståelse
Tekstforståelse
Sammenhæng

2. Fremstilling:
-

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd
og billede i en form, der passer til genre og situation
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Planlægning
Forberedelse
Fremstilling
Respons
Korrektur OBS Opmærksomhedspunkt(9. Klasse)
Præsentation og evaluering

3. Fortolkning:
-

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem
systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre
æstetiske tekster
A.
B.
C.
D.
E.

Oplevelse og indlevelse
Undersøgelse
Fortolkning
Vurdering
Perspektivering

4. Kommunikation:
-

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle
og sociale situationer
A.
B.
C.
D.
E.

Dialog
Krop og drama
It og kommunikation
Sprog og kultur
Sproglig bevidsthed

Udover folkeviser vil der blive arbejdet med diverse kanonforfattere.
Undervisningen er niveaudelt, men alle hold arbejder med samme overordnede
emne/tema på samme tid.
Mundtligt skal eleverne op i prøveform B.
Herunder ser du årsplanen for skoleåret 2019-2020.
Med forbehold for ændringer!

Årsplan
Uge
33 – 34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
43 - 44
46 - 47
48
50 - 51
2-3
4 og 6
8-9-10
11-12
13 - 14

Emne/tema
Identitet
Ungdom
Musikvideoer
Hovedværk - roman
Science fiktion
Kortfilm
Hovedværk(kun 9. Klasserne) - roman
Nyere litteratur
00erne, den ny ungdomsnovelle
Eventyr
Danskhed
Medier/nyhedsformidling
Periodelæsning
Hovedværk – multimodalt værk

15
16 - 17

Drama
Reklamer

Opgivelser for 9. Klasse:
Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor de områder, som fagets
kompetencemål vedrører. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere
tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi og drama
samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to
skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der indenfor multimodale
og æstetiske tekster minimum 4 forskellige eksempler på anden fiktion og
minimum 4 forskellige eksempler på anden ikke fiktion. Opgivelserne skal
fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne kan
repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.
Opgivelser for 10. Klasse:
Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets
kompetenceområder. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere
tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og

sagtekster. Der opgives desuden 2 større fiktive værker: En dansk roman og et
større multimodalt værk. Foruden teksterne opgives der inden for andre
multimodale udtryksformer og æstetiske tekster minimum 4 eksempler på
anden fiktion og minimum 4 eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal
fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster
oversat fra andre sprog kan indgå.

