
dansksys

5. klasse er 
klar til 

skolestart 2010

d’dansk består på hvert klassetrin af:
•	 	Fællesbogen –	genre-,	tema-	og	forfatterskabs-

baserede	kapitler	med	tekster	og	opgaver
•	 	Træningshæftet –	uddybende	arbejde	med	Fælles-

bogens	tekster,	yderligere	sprogarbejde	samt	evalu-
ering

•	 	Læseforståelse	–	systematisk	træning	af	læsefor-
ståelsesstrategier	 	

•	 	Lærervejledning	–	inspiration	og	forslag	til	arbejdet	
med	d’dansk. 

I	2011	udkommer	d’dansk	til	6.	klasse.

d’dansk plakater	til	
klasseværelset

d’dansk – dit overskud, elevernes lærelyst!
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alinea.dk  ·  tlf.: 3369 4666

Gå på opdagelse i H.C. Andersens eventyr

Få en gratis plakat · Bestil på alinea.dk
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d’dansk på Elevunivers.dk
Gå	ikke	glip	af	Filmstudiet,	hvor	klassen	selv	kan		
arbejde	videre	med	film	og	filmproduktion.	

Eleverne	kan	bl.a.	tegne	storyboard,	skrive	
manuskript,	præsentere	og	anmelde	egne	og	
andres	film	og	finde	masser	af	viden	om	film	i	
Filmwiki.			
På	vej:	blog	og	elektronisk	læselog.

Har	I	ikke	allerede	adgang	til	Elevunivers.dk,	
så	bestil	gratis	prøveabonnement	i	3	mdr.	på	
alinea.dk.



Helstøbt dansksystem til mellemtrinnet 
– fra forfatterne bag Tid til dansk!

d’dansk er et system til hele danskfaget
d’dansk	er	et	helstøbt	dansksystem,	hvor	alle	fagets	områder	indgår	
i	en	meningsfuld	og	konsekvent	pædagogisk	og	didaktisk	helhed.	
Med	basis	i	gode	tekster	inden	for	skøn-	og	faglitterære	genrer	
tilbyder	systemet	det	brede	danskfaglige	grundlag	for	en	dialogisk	
undervis	ning,	hvor	hver	enkelt	elev	bliver	hørt,	udfordret	og	har	
muligheder	for	mestring.	

Inden	for	rammerne	af	d’dansk	findes	solidt	materiale	i	form	af	
motiverende	og	udfordrende	tekster	og	opgaver.		
d’dansk	lægger	op	til	arbejde	med	såvel	det	talte	og	skrevne	
sprog	samt	sprog,	litteratur	og	kommuni	kation	–	og	d’dansk	er	
naturligvis	udviklet	inden	for	rammerne	af	Fælles	Mål	2009.	

En	af	grundtankerne	i	d’dansk	er,	at	alle	elever	i	klassen	skal	være	
aktive	og	bidrage	til	dialogen	i	klassen.	Gennem	en	lang	række	
forskellige	opgavetyper	og	samar	bejdsformer	byder	d’dansk	på	
afvekslende	og	flerstemmigt	arbejde	med	tekster	og	billeder.

d’dansk	rummer hele faget – d’dansk	rummer dine elever

d’dansk	forfatterne,	fra	
venstre:	Vibeke	Skaarup,	
Lena	Bülow-Olsen	og	
Susanne	Kjær	Harms

5. klasse er klar til skolestart 2010
d’dansk	5.	klasse	byder	bl.a.	på	arbejde	med	tekster	om	
vigtige	spørgsmål	i	livet	-	tekster,	der	skaber	undren	og	
refleksion,	gamle	tekster,	gysere,	moderne	eventyr,	lyrik,	
billedarbejde,	romanlæsning	og	forfatterportræt.		
Desuden	blog	og	læseblog	til	frilæsning	samt	oplæg	til	
dialog	om	computerspil.	

d’dansk er gode tekster og bred faglighed

Nyhed



d’dansk kvalificerer oplæsning
og selvstændig læsning
I	d’dansk	arbejdes	med	oplæsning	som	en	naturlig	del	af	klassens	møde	med	
teksterne,	ligesom	eleverne	selv	arbejder	med	oplæsning	både	i	de	læste	tekster	og	i	
forbindelse	med	præsentation	af	egne	tekster	og	personlige	indlæg	i	klassens	dialog.

d’dansk	byder	på	oplæg	til	arbejde	med	udvalgte	romaner,	ligesom	der	er	forslag	til	
elevernes	selvstændige	læsning.	På	den	måde	skaber	d’dansk	en	række	muligheder	
for	arbejde	ud	over	materialets	egne	rammer.	Målet	er	også	at	kvalificere	elevernes	
selvstændige	læsning	med	læsetræning	tilpasset	den	enkelte	elev.

d’dansk udvikler sproget - d’dansk kvalificerer elevernes læsning   

d’dansk er gode tekster og bred faglighed

Sproget er i fokus
Når	eleverne	i	d’dansk	arbejder	med	sproget	i	forbindelse	med	læsningen	
og	tolkningen	af	tekster,	er	der	fokus	på	ordforråd	og	begrebs	udvikling,	
sproglige	nuancer	og	virkemidler.	På	den	måde	inddrager	d’dansk	sprog-
arbejdet	i	en	funktionel	sammenhæng.	

Tilegnelsen	af	nye	ord	er	i	d’dansk	en	naturlig	del	af	det	at	læse	og	forstå	
tekster.	Eleverne	identificerer	og	arbejder	med	nye,	anderledes	eller	svære	
ord	og	deres	betydning,	og	de	reflekterer	over	ordenes	indvirken	på	sproget	
og	stemningen	i	teksterne.	På	den	måde	ud	vides	og	nuanceres	elevernes	
ordforråd	inden	for	en	funktionel	sammen	hæng,	der	tilmed	lægger	op	til,	at	
eleverne	anvender	deres	nye	ord	i	egne	tekster.

De gode tekster er rygraden
I	d’dansk	er	overraskende,	engagerende	og	særlige	oplevelser	med	nye	og	
klassiske	litterære	tekster	udgangspunktet	for	tilegnelsen	af	litterære	grund-
begreber,	sproglig	bevidsthed	og	produktionen	af	egne	udtryk	i	tale,	skrift		
og	billeder.	

Teksterne	i	d’dansk	er	valgt,	fordi	de	engagerer	og	giver	en	særlig	oplevelse	
for	den,	der	læser	dem	–	ikke	fordi	de	skal	fungere	som	klassiske	eksempler	
på	dette	eller	hint	eller	tilfredsstille	en	bestemt	metode.	Det	samlede	tekst-
udvalg	repræsenterer	imidlertid	både	tematisk	og	genremæssig	variation	
samt	mange	forskellige	bud	på,	hvordan	gode	historier	kan	formidles.				

d’dansk	lægger	op	til	en	åben	og	reflekterende	læsning	af	skøn-	og	faglit-
terære	tekster,	hvor	elevernes	egne	oplevelser	og	erfaringer	med	teksterne	
danner	udgangspunkt	for	det	danskfaglige	arbejde.	Klassen	arbejder	sig	
dybere	ned	i	teksterne,	og	i	det	konkrete	arbejde	bliver	eleverne	bevidste	om	
relevante	faglige	begreber.	Arbejdet	med	sprog	og	sprogbrug	er	i	d’dansk	
knyttet	tæt	til	de	litterære	tekster	og	bliver	endnu	et	redskab	i	forbindelse	
med	læsningen,	forståelsen	og	fortolkningen	af	tekster.	



d’dansk synliggør elevernes læreproces

Opslag fra Træningshæftet

Læseforståelse er integreret
Læseforståelsesstrategier	er	en	fuldt	integreret	del	af	arbejdet	med	Fællesbogens	
tekster.	Opgaverne	i	d’dansk	lægger	eksplicit	op	til,	at	eleverne	bruger	strategierne	i	
forbindelse	med	de	centrale	tekster	i	undervisningen.	Dette	arbejde	sker	for	at	styrke	
elevernes	reflekterende	og	tolkende	læsning.	

Strategier	for	læsningen	uddybes	og	trænes	yderligere	i	de	tilknyttede	hæfter	til	
Læseforståelse,	der	kan	danne	udgangspunkt	for	strukturerede	undervisningsforløb	
med	fokus	på	læseforståelse.	Ved	at	anvende	d’dansk	Læseforståelse	sammen	med	
Fællesbogen	sikres	sammenhængen	mellem	begreber	og	strategier	i	det	daglige	
arbejde	med	læsning	af	forskellige	tekster.

Læseforståelse styrker refleksion og tolkning

Opslag fra Læseforståelse A

Strukturerne støtter læreprocessen
I	d’dansk	organiseres	klassens	arbejde	efter	tydelige	principper,	og	eleverne	
arbejder	med	log	og	forskellige	værktøjer	til	strukturering	og	tilegnelse	af	ny	
viden.	Diagrammer	og	skemaer	er	med	til	at	synliggøre	læreprocessen	for	
eleverne	og	hjælper	dem	med	at	fastholde	viden,	tanker	og	facetterne	i	det,	
de	lærer.	Træningshæftet	spiller	en	væsentlig	rolle	i	denne	sammenhæng	og	
giver	eleverne	mulighed	for	at	arbejde	videre	med	de	forskellige	skemaer	og	
diagrammer.

d’dansk	indeholder	konkrete	afsæt	til	målsætning	og	følger	elevernes	arbejde	
til	dørs	med	løbende	evaluering,	logskrivning	og	portfolio.


