Dansk i 9. A og 9.B
2019-2020

Med udgangspunkti ”Fælles Mål” for faget dansk vil undervisningen i 9. klasse
være opbygget på følgende måde:
DEN MUNDTLIGE DEL – lytte og tale
Den mundtlige del tager udgangspunkt i følgende områder:
• Samtaledelen – fx diskussion og argumentation
• Oplæsning – give eleverne sikkerhed i at læse tekster af forskellig
sværhedsgrad
• Resumé og referat
• Fremlæggelse med brug af illustrerende materiale
• Kommunikation med fokus på lyttedelen
• Stille spørgsmål og give respons med konstruktiv kritik
DEN SKRIFTLIGE DEL – læse og skrive
Den skriftlige del tager udgangspunkt i følgende områder:
• Skriftlig fremstilling
• Stavetræning og diktat
• Skrive resumé og referat
• Skriftlige øvelser i forskellige genrer
• Brug af tekstbehandling
• Læsestrategi og notatteknik
• Kontrollere skriveprocessen fra idé til produkt
• Kreativ skrivning i fiktive genrer
• Billedlæsning
• Grammatik, herunder:
-ordklasser og deres bøjning
-hel- og ledsætninger
-tegnsætning
-sætningsopbygning og variation
DEN SPROGLIGE DEL – sprog, litteratur og kommunikation
Herunder vil vi bl.a. arbejde med følgende områder:
• Genrekendskab – fiktion og non-fiktion
• Sprogbrug i forhold til forskellige kommunikationssituationer
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Medier
Sproglig virkemidler i de forskellige genrer
Litteraturhistorisk læsning
Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktion og lyrik

I 9. klasse arbejdes med følgende emner, ikke nødvendigvis i anførte
rækkefølge:
Folkeeventyr og H.C. Andersen
Kort- og novellefilm
Lyrik fra folkevise, romantik, til det 20. århundrede
Den fotograferede virkelighed og kunstfotografi
Centrale forfatterskaber/litteraturhistoriesk overblik:
Henrik Pontoppidan, Herman Bang
St.St. Blicher, Karen Blixen, Peter Seeberg, Jan Sonnergaard, m.fl.
Identitet og livsværdier
Litteratur og medier, nutidslitteratur
Forelskelse og forførelse
Avisens genrer
Hovedværker: Endnu ikke fastlagt
Projektuge: december

Andre aktiviteter:
Procesorienteret skrivning
Stavetræning med diktat
Skriftlige øvelser i forskellige genrer
Læsestrategi og notatteknik
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Der kan forekomme ændringer i planen

Esbjerg Realskole, august 2020
JW. JK.
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