Årsplan i dansk 9. klasse:Bitten
Uge

Skema

33

Opstart
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Alm skema
Klassedage
torsdag og
fredag

fordybelesområde

Kortprosa
Og vi snuser til
nyeste litt

Indhold

Mål

Dagens ord
Intro til Spion-digte
Blind-tegninger og
kort om
billedekompostion
Bio-digte om
hinanden

Lave noget hyggeligt og
lære hinanden lidt af
kende.

Vi arbejder med
kortprosa, som
genre.

Præsentation af dansk
fagbegreber fx
intertekstualitet,
allitterationer,
kompositions modeller
og forskellige sproglige
virkemidler.

9. klasse
fremlægger og
forklarer analyse
og fortolkning +
perspektivering af
kortprosa.
1.skr. aflevering –
Kort prosa

Aktant model
Kontrakt model
Berettermodellen mm
.
Realplan og symbolplan

1.læseprøve
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Alm. Skema Senmoderne
Fredag
noveller
anderledes
dag med
teambuilding.

Vi arbejder kreativt
med flere
senmoderne
noveller.
Breve, radiodrama,
nyskrivning,

Skæbnebegreber
eksistentialisme og
determinisme.
Minimalisme
Tabu, Identitet
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Alm skema

Tværfagligt arbejde
mellem kristendom
og dansk.
Temaet:
Frygt og håb

Vi læser novellen
”Uegnet” fra 2019
+ arbejder med
mange gener og
afslutter med et
kreativt projekt
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Emneuge
Design
proces med
udgangs-pun
kt i
FN`verdensm
ål.
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Alm skema
(fri mandag)

.Vi arbejder med
Begreber som
design-processens bæredygtighed
faser i et
tværfagligt forløb.

Føde som emne og
Essay.
2. skr. Aflevering
essay eller novelle.

Vi læser
novellerne:
Lagkage, Pølsen
og Solbær

Føde som symbol-lag.
Læse mellem linjerne.

Læser essay –
hindbær
Analyse af Harald
Slott-Møller:
Primavera
(mytemotiver)
Michael Kviums
værker
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Alm skema

Arbejder videre med
Føde og dykker ned i
nye genre og får skr.
Aflevering tilbage

Primavera her skal man
lave en parafrase + en
minimalistisk sprog.

2. læseprøve og
1. diktat
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Alm skema
Nyeste litteratur
(fredag
begynder
prøve-projekt
)
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Prøve-projekt Vi prøver at lave
projekt arbejde og
øver os på
problemformulering,
selvstændigt arbejde,

Roman: Frit Flet,
Novelle: Uegnet
Dansk rap
1.hovedværk – I
love you DK
+ vi beslutter fælles
et 2 hovedværk.

Perspektivering af
senmoderne noveller,
kortprosa og andet vi
allerede har arbejdet
med.
Genre mix
Faktion

fremlægge og
rapport.
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Efterårsferie
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Alm skema,

Læs 2. Hovedværk
Nyeste litteratur og
Humor

“Gennemgang af
hovedværket.

Genretræk ved nyeste
litteratur og genren
graphic novel
Vi arbejder med
humor-teorier.
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45

Alm skema

Alm skema
Mandag musik-works
hop.

Lyrik/rap
Genren og
(Når det private bliver forfatteren
til litteratur)
3. læseprøve
2. diktat

Ukulele Hanne på
youtube
Kigger på fugle af
sangteskt af
Djames Braun
2014
Quangs sang af
Anden
Fugt i fundamentet

Humor – Musik &
Lyrik

Manuskript ”Først
bliver jo født”
Film og youtube
klip

(torsdag
temadag –
Åbent hus)
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Alm skema
skole/hjem
Samtale
omkring
stapunktr

Vi samler op og gør
klar til skole/hjem
vurderinger
4. læseprøve
3. diktat

Sproglige fagtermer
omkring lyrik og humor.

Humorteori
De 3 humorteorier: - Uoverensstemmelses-te
orien
Forløsningsteorien
Overlegenhedens
teorien
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Alm skema
Fredag –
pædagogisk
dag

Lyrik – Byens prosa/
digte til rum.

Dan Turell
Michael Strunge
Tove Ditlevsen
…

Lyriske virkemidler
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Alm skema

Lyrik + Romantikken
og Det moderne
Gennembrud

Der er et yndigt
Impressionistisk malestil
land Adam
Oehlenschlager
1823
Er lydet for de
lærde blot –
Grundtvig 1823
Billede Udslidt
1889
Jens vejmand af
Jeppe Aakjær 1905
Barndommens-gad
e 1942 og
Blinkende lygter
1947 af Tove
Ditlevsen
Plastiksol af
Michael Strunge
1981
Skagens malerne
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Alm skema
Lyrik + Romantikken
(mandag skal og Det moderne
vi på udflugt Gennembrud
til teater – om
identitet)

Henrik
Pontoppiddan
Herman Bang

Socialrealisme
Impressionistisk skrive
stil.
Dannelse-rejse og
livsforståelse.
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Alm skema

Dan Turell
Jeg holder af
hverdagen.
Der er så dejligt
ude på landet
mm
Ser youtube om
Dan T.

Overblik over Dan
Turells forfatterskab.
Hvad kendetegner hans
forfatterskab
Asfaltrotten og
provomesteren

Portrætter gennem
tiden. Fx
Dan Turell som
forfatterskab
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Alm skema

Opsamling af
fordybelsesområde
r + dansk film – 3.
hovedværk
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1
2

Alm skema

Film og kortfilm
Læseprøve
+ skr. dansk

Kortfilm
Forskellige genre:
Gyser ”Lille Lise”
Komedie ”En yndig
mand”
Social realistisk
”Beast”
mm

Filmiske virkemidler
Kendetegn for
forskellige genre
indenfor film.

Fredag se 3.
hovedværk – dansk
film. ”Blinkende
lygter” af Anders
Thomas Jensen
2000
3

Alm skema

Film – reklamefilm
Faste og levende
reklamer.

Analyse af
hovedværket

Det psykologiske i
gysergenren.

Gys – vi ser klip af
gyseren
”Nattevagten” af
Ole Bornedal

Hands on – hvordan
laver vi film.

Vi laver selv film og
afprøver teknikker
af.
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Alm. Skema

Sagprosaens genre
Artikler
Virkelighedens
billeder pressefotos

Vi ser på
pressefoto fra
presseforbundets
hjemmeside.

Vi analyserer sagprosa
Hvad er et godt
pressefoto?
Analyse af et godt
pressefoto.

Sagprosaens genre
Sprogstil og
genrekendeskab
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Teater
Periode
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Teater
Periode

7

Vinterferie
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Alm skema

Foto, billeder og
malerie

Frida Kahlo +
malere gennem
tiden
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Alm skema
(mandag
fastelavn +
fredag pæd
dag)

Skrive sagprosa
Eleverne vælger en
genre og skriver –
Kassebølle News
eller deltager i en
konkurrence?

Vi vælger på
klassen et tema
evt. etik og moral.
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Alm skema

Samler op på
fordybelsesområder.

11

Projekt –
afgangsprøv
e.

Projekt og
fremlæggelse fredag
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Alm skema
Evaluering af projekt
Torsdag –
Opsamling af
generalprøve fordybelsesområder
på
digitaleprøver
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Alm skema
Torsdag –
workshop
med
Guldtraktor

Opsamling af
fordybelsesområder

Projekt og
fremlæggelse
fredag

Maleriets ismer og
anslysemodeller.

Projekt
og fremlæggelse
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Alm skema Vi beslutter endelig
Vi må trække fordybelsesområder
i de
og repeterer
humanistiske
fag
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Påskeerie
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Alm skema
(minus
Mandag)

Skr prøver +
læseprøve og diktakt.
Vi gør klar til de
skriftlige prøver
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Alm. Skema
(teamdag
onsdag)

Udtræk til dansk
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Alm skema

Forbereder til skr.
Prøver og arbejder
med synopser

19

Skr. Prøver
(fredag st.
bededag)

Mandag 4. maj
FP9 Dansk, skriftlig
fremstilling
Tirsdag 5. maj
FP9 Matematisk
uden hjælpemidler
FP9 Matematik med
hjælpemidler
Onsdag 6. maj

FP9 Dansk,
retskrivning
FP9 Dansk, læsning
Torsdag – udtræk
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Skr. prøver

Udtræksfag

*
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Alm skema
Laver synopser i
(minus krist. dansk
Himmel
torsdag/freda
g)
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Alm skema

Synopser

*

23

Alm skema
(mandag 2.
pinsedag +
onsdag 5.
juni)

Synopser

*
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Mundtlig
prøver
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Mundtlig
Mundtlige prøver
Prøver +
Emneuge
Festival
Fredag er der
festival

26

Sidste
skoleuge –
gør klar til
sidste
skoledag

Mundtlige prøver afholdes inden for tidsrummet fredag den 1. juni - onsdag den 27.
juni 2018
Mulige Fordybelsesområder:
Temaer
● Føde
● Overgang fra barn til voksen 3
● Identitet
● Lyrik i byen 2
● Etik og moral i sagprosa alle
● Skæbne og identitet 6
● Når virkeligheden overgår fantasien – som artikel 5
● Ekstreme handlinger – som folkevise, noveller eller kortfilm 6
● Selviscenesættelse 5
Genre
● Fantasy 4
● Kort film alle
● Virkelighedens billede
● Lyrik alle
● Senmoderne noveller alle
● Maleriets muligheder alle
● Film/Drama
● Når det private bliver til litteratur – som lyrik
● At skabe sig selv – som kunstværk/æstetisk udtryk
● Grænseoverskridende reklamer – fast eller levende
● Humor alle
● Gys/krimi alle
Forfatterskaber
● Dan Turell alle
● Karen Blixen nej tak
● Tove DItlvesen halvdelen
● Kim Fupz Aakeson 1
● Benny andersen nej tak
Litteraturhistorie
● Modernisme (konfrontationsmodernisme) 8
● Nyeste litteratur alle
● Romantikken 2
● Det moderne gennembrud – Det folkelige gennembrud 5

