
Årsplan for engelsk i 9. klasse 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner skolen i Aarhus 

Antal 

timer 

Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

25 

 

 

 

 

Det victorianske 

England samt den 

industrielle revolution 

og dens konsekvenser 

for især mennesker og 

byer.  

Uddrag af Charles 

Dickens biografi. 

Charles Dickens, Oliver 

Twist. Uddrag samt 

filmen. 

Introduktion til 

dictionary.com 

 

Diskussioner omkring 

gode levevilkår og 

gode arbejdsforhold.  

 

Læsning, både 

individuelt og i 

grupper.  

 

Gruppearbejde, med 

fokus på Cooperative 

Learning. 

 

Skuespil: opsætning af 

scenen, hvor Oliver 

Twist beder om mere 

mad på 

børnehjemmet. 

 

 

 

 

At få indblik i og at 

redegøre for sociale, 

kulturelle og historiske 

forhold i tiden omkring 

den industrielle 

revolution i Englang.  

 

At få indblik i litterære 

analysebegreber samt 

anvendelse af disse. 

 

At øve mundtlig- og 

skriftligsprogfærdighed. 

 

At anvende 

hjælpemidler som 

ordbøger, grammatik 

og it-værktøjer 

 

10 

 

 

 

 

 

The British Empire, med 

fokus på Indien.  

 

”The White Man’s 

Burden” og “Lisbeth” 

af Rudyard Kipling 

 

”Bend it like 

Beckham”-filmen.  

Læsning af værker, der 

belyser Storbritanniens 

syn på det at erobre 

verden samt 

konsekvenser både for 

den britiske og den 

lokale befolkning.  

 

Diskussioner, hvor 

eleverne giver udtryk 

for egne holdninger 

omkring det 

ovenstående tema.  

 

Recitation. 

At få indblik i og 

forståelse for 

Storbritanniens 

storhedstid, vejen 

dertil, konsekvenserne 

deraf samt kollapset.  

 

At få kendskab til 

samfundsforhold og 

kulturer i Storbritannien 

og andre 

engelsktalende lande. 

 

 



 

20 

 

Portfolioprojekt, der 

består af en skriftlig og 

en mundtlig del, hvor 

hovedemnet er 

”Segregation” med 

disse underpunkter: 

• India: Mahatma and 

Indira Gandhi, civil 

disobedience, passive 

resistance and 

independence. 

• South Africa: Nelson 

and Winnie Mandela, 

apartheid. 

• USA: Martin Luther 

King, Rosa Parks, and 

the Civil Rights 

Movement. 

 Australia: Charles 

Perkins, aborigines, 

stolen generations, 

dreamtime, 

freedom riders, 1967 

referendum.  

Der lægges vægt på 

selvstudium. 

 

Tilegnelse af viden på 

egen hånd. 

 

Gruppearbejde 

 

Fremlæggelse både 

for klassen og 

forældre. 

 

 

Evnen til at tilegne sig 

viden på egen hånd, 

at arbejde i grupper 

samt at fremlægge på 

engelsk for en større 

forsamling end sin 

klasse.  

 

At få kendskab til 

samfundsforhold og 

kulturer i USA og andre 

engelsktalende lande.  

 

20 Karen Levine, Hana's 

Suitcase: bogen samt 

filmen. 

Grammatik efter 

behov. 

 

Læsning af bogen. 

 

Forskellige spil og 

ordlege, der fremmer 

kendskab til værket.  

At få indblik i tiderne 

omkring 2. verdenskrig i 

Europa.  

 

At læse og bearbejde 

tekster af og om andre 

folk og nationer for 

bedre at forstå sin tid 

og sin kultur.  

 


