
Årsplan for 9. klasse engelsk 2019/2020  

Udarbejdet af Lissette Jensen  

Der tages forbehold for ændringer  

Uge  
  

Faglige mål  Forløb  Materialer  Evaluering  

33-40  At styrke 

læseforståelsen af 

engelsk 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  
  
Generation Jihad BBC  

Roleplay  
Debates  
Essay om kærligheds 

forhold mellem unge 

fra forskellige kultur 

og race, 

implementer media 

og lyd/ sang som 

passer til emnet og 

fremlæggelse 

af dette  
Grammatik 

bliver tested under 

hele forløbet  

41  Praktik  ----------  -----------------  ------------  
42  efterårsferie  ----------------  -------------  ---------  
43    Youth identity and 

love  
    

44 - 49  Opnå viden om hvad 

terror er o g hvordan 

det kan påvirke kultur 

og samfundsforhold.  
Grammatik; verber  
  

War on Terror  Engelsk.gyldendal.dk  
War on terror  
Blue cat   
You tube video  

Kort teater stykke,   
Artikel aflevering  
kassesamtaler  

50  projektuge        
51  projekt  --------------  ------------------  --------------  
2-5  Får indsigt i religiøse 

subkulturer i USA  
At skrive med 

rimelige sproglige 

præcision i et 

sammenhængende 

sprog  
Afpasset genren   
Mestre de forskellige 

datidsformer  

The Amish  Blue Cat  
  
The Amish, DR,2001  
The devils playground  

Klassesamtaler  
Skriftlige og lytte 

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  
  
Webpages  
You tube videos  
Film the pursuit of 

Happiness  

Fremlæggelse af 

hvordan man 

overlever på gaden  
Klassesamtaler  
  

13-18  Forberedelse på 

elevernes outline  
outline    Endelig disposition  

  

  



 


