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Studieplan  
 

 

Termin Maj-juni 2017/18 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Josefine Bruun Ottosen 

Hold hh1417-EF1718-AFS/VØ 

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Analysing fiction 

Titel 2 Area Study UK 

Titel 3 The British Empire 

Titel 4 Multicultural Britain 

Titel 5 Grammatik (fortløbende) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Analysing fiction 

Indhold Forløb der introducerer eleverne til grundlæggende metode inden for litterær 

analyse, herunder Blooms taksonomi.  

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

  

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i forbindel-

se med litterær analyse 

 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster. 

Forløbet har haft CAIP-modellen som omdrejningspunkt. 

 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om litterære emner 

 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder særligt det analytiske essay 

af skønlitterære tekster. I den forbindelse har eleverne arbejdet med PEE-

modellen samt five paragraph-essays. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skrivehandlinger og analyse, par- og gruppearbejde med 

analyse af tekster, egen produktion af shorties. Skriftlige opgaver vedr. de tekster, 

der er arbejdet med. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Area Study UK 

Indhold Indledende emne med grundlæggende introduktion til Storbritanniens geografi, hi-

storie og befolkning. Dertil et kort gruppearbejde om aktuelle emner i Storbritanni-

en.   

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination 

med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analy-

se, tekstforståelse og formidling 

 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer fremmed-

sprog, i det daglige arbejde 

 

– anvende viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritan-

nien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny vi-

den om sprogområdet og globale sammenhænge 

 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene og samfundsmæs-

sige emner 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, arbejde med podcasts, 
præsentation af fysisk produkt eller klasseaktivitet 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

The British Empire 

Indhold Emne i forlængelse af og samspil med det indledende emne ”Area Study UK” 

om det britiske imperium med særligt fokus på koloniherrementalitet og hvordan 

dette kan afspejles i det moderne britiske samfund.  

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombina-

tion med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder 

med henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer 

fremmedsprog, i det daglige arbejde 

 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

 

– anvende viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbri-

tannien og det britiske imperium til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny 

viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og 

samfundsmæssige emner 

 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, glosetræning, indtalin-

ger 

Retur til forside 



 

Side 5 af 7 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Multicultural Britain 

Indhold Emne i forlængelse af og samspil med de to foregående emner med fokus på Stor-
britannien som et multikulturelt samfund med særligt fokus på identitetsdannelse i 
multikulturelle miljøer. 
 

• Video: “Multicultural Britain” - https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/multicultural-britain 

• Film: “East is East” 

• “East is East” (uddrag fra manuskript) 

• Ranbir Sahota: “Chameleon” 

• Hanif Kureishi: “My Son the Fanatic” 

•  “British suicide bombers carried out London attacks say police” - 
https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/13/july7.uksecurity6 

• “Westminster attacker acted alone and motive may never be known, say police” - 
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/25/westminster-attack-
khalid-masoon-acted-alone 

Supplerende materiale: 

• Review: “East is East” - http://www.reelviews.net/movies/e/east_east.html 
 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombinati-

on med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig ana-

lyse, tekstforståelse og formidling 

 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer fremmed-

sprog, i det daglige arbejde 

 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

 

– anvende viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbri-

tannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny 

viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og sam-

fundsmæssige emne 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/multicultural-britain
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/multicultural-britain
https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/13/july7.uksecurity6
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/25/westminster-attack-khalid-masoon-acted-alone
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/25/westminster-attack-khalid-masoon-acted-alone
http://www.reelviews.net/movies/e/east_east.html
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– formulere forskellige teksttyper skriftligt 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, processkrivning med formativ evalue-
ring, glosetræning via rollelæsning 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Grammatik (fortløbende) 

Indhold Der afvikles sideløbende og i samspil med alle læste emner. Funktionel grammatik 
med udgangspunkt i læste tekster kombineres med læreroplæg og selvstu-
die/selvevaluering på minlæring.dk (Engram). Der tilstræbes både induktiv og de-
duktiv tilgang. 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination 

med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig ana-

lyse, tekstforståelse og formidling 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, induktiv og deduktiv læring, 
selvstudium og selvevaluering. 

 

Retur til forside 

 

 


