Årsplan for dansk 9.G 2021/2022
Svenstrup Efterskole - Tonni Jensen

Når vi når til ”det grønne bord”, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og
kompetencer kan bære én. Af den årsag har vi et fælles ansvar for, at der gives rum og muligheder
for, at der kan leves op til dette.
Eleverne skal motiveres til at møde udfordringer med et åbent mindset og ikke lade forhindringer
og dårlige erfaringer ødelægge deres potentiale for at lære.
Der bestræbes en rar og venlig atmosfære i klassen og lærere/elever imellem. Dette skal bygges
på et fællesskab med tillid og ansvar til den enkelte.
Der vil blive arbejdet med en naturlighed i at fremlægge og foreholde klassen individuelle
holdninger og synspunkter, samt at dette accepteres i klassen.
Arbejdsmæssigt skal der tilstræbes en naturlighed i, at have orden i sine ting og være engageret.
Der tilstræbes en alsidig undervisning, hvor eleverne mest muligt skal være de aktive, så langt de
magter og ønsker det. Til dette vil cooperative learning være en del af hverdagen. Brainbreaks og
intermezzoer vil være kendte fænomener.
Årsplanen er lavet med overskrifter på emner/temaer og eleverne vil få medindflydelse på både
metode og indhold.
Der vil være reskrivning og skriftlige opgaver løbende.
Læsning vil være en naturlig del af hverdagens undervisning, samt som lektie.

Med ret til ændringer og tilpasninger.
Aktivitetsplanen tager sit udgangspunkt i de gældende læseplaner.

Forløb
tid

Fordybelsesområde
Essay
Det Moderne
Gennembrud

Identitet

Pespektiveringsværker (primære)
-

Quist, A.R. ”Jeg, en grovbolle”
”Perfekte mennesker på tur” Sæt læsespor om essays
Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt”
Herman Bang ”Den sidste balkjole”
Bang, Herman ”Branden” (reportage)
Monet ”Åkander”
Brendekilde, H.A. ”Udslidt”
Munck, Edvard ”Skriget”
Uddrag ”Constance Ring”
Yahya Hassan – Barndom (digt)
Hækkerup, A.S.W “Jeg ville ønske jeg også turde gå i bad”
(debatartikel)
Hella Joof ”Kære elskede unge mennesker af alle køn” (tale)
Daimi (kortfilm)
J.W. Sung – catwalk (novelle)
Tove Ditlevsen – Blinkende lygter (digt))
Anders Thomsen – Blinkende Lygter (film)
Nik og Jay – Hele vejen

Musikvideo

Benal – Lampeskærm
Katinka - Idioter
Reportage/dokumentar
Artikel

-

Bang, Herman ”Branden”
Sun Mika Black ”Sidste aften på Roskilde”

-

Katinka er ikke køn nok til at danse (dokumentar)

-

Quist, Anja. Rosa ”Pølseforgiftningen” (baggrundsartikel)
Jørgensen, Sigurd ”Danske unge drikker og ryger mere, fordi de tror, at
de andre drikker og ryger mere”
”Fede mennesker skal betale mere” Niels-Erik Dalgaard (debatindlæg)

Godt og ondt

-

Katinka - Portræt

-

Katinka klinger af melankoli (portrætartikel)
Løgstrup, K.E. https://www.religion.dk/undervisning/loegstrupssuveraene-livsytringer
Christensen, Camilla ”Søndag”
Fire former for ondskab – https://jyllandsposten.dk/debat/ECE3453246/Ondskabens-filosofi/
Menneskesyn og etik. (funktionalistisk, humanistisk og kristent)
Fagtekst
Brendekilde, H.A. ”Udslidt”
Bonnie – Marie Hald (Pressefoto)
Utøya – Mads Nissen (Pressefoto)
Daimi (Kortfilm)
Adams Æbler (spillefilm)
Hævnen (spillefilm)
Festen (Spillefilm)

Katinka klinger af melankoli (portrætartikel)
Katinka er ikke køn nok til at danse (dokumentar)
Idioter (digt)
Lykkelige løgne (digt)
Vi er ikke kønne nok til at danse (digt)
Vi er ikke kønne nok til at danse (musikvideo)

Etik og dilemmaer –
Dokumentar/portræt –
levende billeder/lyd

-

Sommersøndag –
Fede mennesker skal betale mere.

-

Aidt, N.M. Interview – podcast (P1- Hvis døden har taget noget
fra dig, så giv det tilbage)
Katinka ”Katinka klinger af melankoli”
Katinka er ikke køn nok til at danse (dokumentar)

Pressefoto

-

Bonnie – Marie Hald
Utøya – Mads Nissen

Kortfilm

-

Daimi
Sommersøndag
Hella Joof-finten
Aidt, N.M. Omstændigheder
Helle Helle Venlige fremmede
Helle Helle Ikke min dag
Christensen, Camilla ”Søndag”
Blinkende lygter _Anders Thomas Jensen
De hvide mænd – Kenneth Bøgh Andersen
Spurt-serien (Forskellige romaner om ungdomsproblematikker)

Moderne noveller

Større fiktive værker

