
AVU FAGBESKRIVELSER 
Dansk niveau F  E  D  
 

Dansk, niveau F  

Vi arbejder med talesproget, så du lærer at udtrykke dig forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i forskellige  

sammenhænge, samt at argumentere med kendskab til forskellige argumentationsformer.  

 Vi arbejder med at lytte aktivt, så du kan forholde dig til mundtlige udsagn.  

Vi læser nyere og ældre fiktionstekster og sætter dem i forhold til samtiden og sammenligner med vores nutid.  

Vi arbejder med at redegøre for teksters genre, indhold og form.  

Vi arbejder med forskellige opslagsværker og ordbøger.  

Du arbejder selvstændigt med skriveprocessen fra idé til tekst.  

Vi læser en avis eller et tidsskrift som værk.  

 

Dansk, niveau E 

Vi arbejder, såvel mundtligt som skriftligt, med et klart udtryk tilpasset genre og kommunikationssituation.   

Vi arbejder med at lytte aktivt, så du er i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskussion og debat.  

Vi læser nyere og ældre fiktionstekster fra forskellige perioder, samt sagtekster, og anskuer teksterne i et historisk  

og kulturelt perspektiv.   

Vi arbejder med at analysere og fortolke tekster.   

Vi arbejder med forskellige opslagsværker og ordbøger.  

Vi arbejder med at skrive med viden om sproglige normer for korrekthed samt tilrettelægge en skriveproces  

fra idé til produkt.    

Vi læser et fiktionsværk i fællesskab.  

 

Dansk, niveau D 

Vi arbejder, både mundtligt og skriftligt, med et præcist og varieret udtryk tilpasset kommunikationssituationen. 

 Vi arbejder med at lytte aktivt, så du er i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskussion og debat. 

   



 

Vi læser nyere og ældre fiktionstekster fra forskellige perioder, samt sagtekster, og anskuer teksterne i et  

historisk og kulturelt perspektiv, hvor sproglige og stilistiske iagttagelser inddrages. 

 

Vi arbejder med at præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige og skriftlige produkt, herunder genre,  

formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af virkemidler og udtryksform. 

   

Vi arbejder med forskellige opslagsværker og ordbøger. Vi arbejder med at bruge skriftsproget korrekt, varieret og  

personligt, samt gennemføre en skriveproces fra idé til produkt.  

   

Vi læser en roman skrevet før 1970  i fællesskab. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


