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Route 9 Lars Skovhus Hent PDF Forlaget skriver: Route 9, Reader er tematisk opdelt i følgende fire temaer:

Turn that music down! om kendte sangstjerner gennem flere årtier 
All at sea om mange bemærkelsesværdige begivenheder til søs 

Every picture tells a story om malerkunst og fotos med ikon-status 
Fighting the fight om menneskers evne til at overleve i vanskelige situationer 

Der er mange teksttyper, og bogen er gennemillustreret. Routes er udviklet på baggrund af Fælles Mål for
engelsk samt de nyeste principper inden for engelskundervisningen. Derfor bygger Routes på

bl.a. læringsmetoden critical thinking, der inspirerer eleverne til logisk tænkning og til at være kritisk over
for det, de hører og læser. Eleverne udvikler evnen til at undersøge, systematisere, argumentere og

dokumentere. Arbejdet med critical thinking i Routes gør eleverne bevidste om deres sproglige formåen og
lægger op til målrettet og logisk arbejde med engelsk.

I Route 9 lægges der vægt på et alsidigt ordforrådsarbejde i elevernes egen WordBank og på at arbejde med
den nødvendige grammatik ligesom den skriftlige dimension er væsentligt repræsenteret på dette klassetrin. 
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