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Dansk i praksis Tina Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Dansk i praksis giver konkrete ideer til, hvordan man
kan arbejde danskfagligt i en praksis- og anvendelsesorienteret kontekst på hf.

Udgivelsen er anvendelig såvel på det 2-årige hf´s linjestruktur som i enkeltfagets fagpakker.
På det 2-årige hf er bogen særligt velegnet til det danskfaglige arbejde på andet år, hvor danskfaget skal

profileres ind i de enkelte faglinjer, men bogen kan også anvendes på første år som en forsmag på, hvordan
danskfaget kan udfoldes i en given praksiskontekst.

Bogen består af fire praksis-orienterede kapitler, som har fokus på hver sit fagområde:

· Sundhed

· Pædagogik

· Politi og forsvar

· Kommunikation og medier

Til hvert kapitel er der udarbejdet mange og varierede opgaver og øvelser, som er relevante i arbejdet på
klassen, i gruppen og i det individuelle arbejde.

Hvert kapitel har samme struktur. De indeholder ud over de tekster og opgaver, der er kernen i kapitlets
tematiske ramme, forslag til supplerende tekstlæsning og forslag til, hvordan eleven kan reflektere over det

gennemgåede temas praksisrelevans.
Bogen har en let og overskuelig struktur og en velorganiseret lærervejledning.

Udgivelsen er under løbende udvikling, og der vil på sigt blive udarbejdet flere kapitler til undervisningen i
dansk under andre professionsområder.
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