
Årsplan for 9. klasse engelsk 2017/2018

Udarbejdet af Lissette Jensen

Der tages forbehold for ændringer

Uge Faglige mål Forløb Materialer Evaluering
33-40 At styrke 

læseforståelsen af 
engelske tekster, 
både gennem 
fælles læsning med
lydstøtte og 
individuel læsning.
At anvende engelsk
i forskellige 
samtalesituationer 
i klassen.
At lære at 
tilrettelægge 
skriveproces fra idé
til produkt.
At få bevisthed om 
at afpasse stil og 
indhold efter genre
i det skriftlige 
arbejde.
Adjektiver og 
adverbiers 
funktion i det 
engelske sprog

Youth, Identity and
Love

Blue Cat ” Does 
love conquer all?”
Film: Little Miss 
Sunshine

Kortfilm: Mini

Generation Jihad
BBC

Der skal skrives et 
essay om 
kærlighedsforhold 
mellem unge fra 
forskellige kultur 
og race afleveres
Eleverne udvælger 
en sang, der passer
til emnet, arbejder 
med den og 
fremlægger den

Jagten på skønhed:
dokumentar

Roleplay
debates
Aflever essay 
implementer 
media og lyd 
Gramatik bliver 
tested under hele 
forløbet

41 Praktik Uge
42 efterårsferie
43- Youth identity and 

love
44-49 Opnå viden om 

Irlands historie, 
kultur og 
samfundsforhold
Bøjning af 
regelmæssige 
verber og opdeling 
i ordklasse samt 
sammentrkninger
Fokus på 
grammatiske 
områder

Ireland

Grammatik

Blue Cat

Kopi tekster: 
The Emerald Isle
Irish Popular Music
Film
Michael Collins
Bloody Sunday; IRA

Kort teaterstykke

Artikel aflevering
Mini skriftlig prøve

50 projektuge
51 Ireland



gramatik
1-5 Få indsigt I 

religiøse 
subkulturer I USA
-at skrive med 
rimelig sproglig 
præcision i et 
sammenhængende
sprog 
Afpasset genren
Mestre de 
forskellige 
datidsformer

Amish Blue Cat

The Amish, 
DR2,2001

The devils 
playground

Klassesamtaler
Skriftlig opgaver

6 emneuge
7 vinterferie
8-12 At få indblik i de 

sociale forhold i 
USA og England.
At tænke over og 
vurdere egne 
levevilkår og 
værdier
At anvende 
centrale regler for 
opbygningen af en 
sammenhængende
tekst med brug af 
sætningforbindere

Living on the 
streets

Blue Cat

Gæstetaler
Film:
The pursuit of 
Happiness

Skriftlig opgave om
at leve på gaden, 
hvor der 
sammenlignes med
hvordan det er at 
være hjemløs i DK

14-17 Forberedelse på 
eleverenes outline

outline Endelig disposition


