
Årsplan for Dansk i 9. klasse 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner skolen i Århus 

Antal 
timer 

Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

 
 
 
30 timer 
 

Perioden 
har varet 
30 
lektioner 
(a 60 
minutter) 
fordelt 
over tre 
uger 
med to 
timer om 
dagen. 
 

Hovedfagsperiode: 
biografier 
 
Personerne, der 
primært har været 
fortalt og læst om, er 
følgende; Michel de 
Montaigne, Jean 
Jacques Rousseau, 
Benjamin Franklin, 
Claus Bech Nielsen og 
Kim Malthe-Bruun. 
 
Film om Gandhi. 

BIOGRAFIER 

I perioden har fokus 
været på biografier 
af forskellig art. 
Dertil har hver elev 
forberedt og lavet et 
mundtligt oplæg om 
en selvvalgt 
personlighed. 
 

 

Selvbiografien som et 
imageskabende 
redskab, som et 
bekendelsessted, som 
udtryk for tanker 
(essays) og som udtryk 
for kommunikation og 
relationer med andre 
(personlige breve og 
performance art). 
Ifølge 
Steinerlæreplanen er 
det godt for eleverne i 
14 års alderen i 
litteraturen at møde 
forbilleder som de kan 
spejle sig i. 

 
 
30 timer 
 
 
 

Følgende er 
gennemgået: 
Steffens forelæsninger 
på Elers Kollegium 

Öehlenschlager: 
Guldhornene / Simon 
Peder (digte) 
Schack von Staffeldt: 
Indvielsen / Ved Söen 
/ Paa Toppen af Mont 
Cenis (digte) 
H.C. Andersens 
eventyr om ”Klokken” 
og ”Skyggen”. 
Filosofisk gennemgang 
af Platons hulelignelse 
og Symposion, 
Immanuel Kants kritik 
af fornuften og 
dømmekraften og de 

  
ROMANTIKKEN 

 

 

I perioden har der 
været fokus på 
åndsstrømningen i 
starten af 1800-tallet, 
som også kaldes 
Romantikken.  

 
Fokus på skriftlighed 
og digtanalyse. 
 
Ifølge 
Steinerlæreplanen er 
det godt for de unge 
mennesker at møde 
en idealistisk 
åndsstrømning. 



tyske idealister. 
Monisme og dualisme. 
 

 

 
 
Fagtimer 
2 
ugentlige 
lektioner 
á 45 
minutter 
 

Litteratur: 
Mark Twain “Adam og 
Eva” (uddrag) 
Edwin Abbott Abbott 
“Fladland” (uddrag) 
Johannes V.Jensen 
“Oktobernat” 
Johannes Jørgensen 
“Traaden oppefra” 
Tove Ditlevsen  
“Historie uden t”,  
“Min nekrolog”, 
“Selvportræt”, 
“Blinkende lygter” og 
“Umoralsk vise” 
Folkevise Agnete og 
Havmandden 
William Carlos Williams 
“This is just to say” 
Thomas Bernhard  
“Udslettelse” (uddrag) 
 
Graphic Novel 
Art Spiegelman 
“Maus” (uddrag) 
Marjane Satrapi 
“Persepolis” (uddrag) 
 
Dokumentarfilm 
Bad Boy Breathing 
Kulturkatedraler 
Halden fængsel 
 
Podcast: 
Third Ear “Rejsen til 
Mars” del 1 
 
Artikel af Lise Richter 
“på nettet er vi med i 
verdens største 

Individuelle øvelser 
Gruppeøvelser 
KLasseøvelser 
 
Skriveøvelser og 
oplæsning af egne 
tekster 

Fokus på skriftlighed, 
læsefærdighed og 
mundtlighed samt på 
danskfaglige 
kernekompetencer. 



 

socialpsykologiske 
eksperiment” 
 
Interview med Poul 
Nesgaard fra “Mit livs 
øjeblik” 
 
Kunstvideoer: 
“John danser 
grøntsag” 
“Viola the travelling” 
“In a nutshell” 
“Wrong path” og 
Chapman brødrene 
 
Selvvalgt 
romanlæsning 
 
Billedanalyse med 
skriveøvelser 
 


