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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Vintereksamen, dec.17/jan.18

Institution VUC Vest - Esbjerg 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Engelsk C 

Lærer(e) Jacob Spangsbjerg Day og Zehra Yücel 

Hold 17EN0C10E17 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grammar 

Titel 2 Relationships 

Titel 3 Multiculturalism 

Titel 4 Food 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Grammar 

Indhold English handbook med online øvelser (lærerens eget kompendium) 
Omfang 
 

 August- start september 

Særlige fokuspunkter Kursisterne har arbejdet individuelt med grammatikken, hvor reglerne er 
blevet gennemgået på tavlen. 
  

- det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning  
 
 
 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Individuelt arbejde 
Mundtlige lydfiler  
tavleundervisning 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Relationships 

Indhold Bukowski, Charles: “Son of Satan” 
Lively, Penelope: “Clara’s day” 
“13 reasons why” 1. Ep. 1. sæson 
”Gilmore girls” 1. Ep. 1. sæson 
Brewster, Jackie, ”the fox cub” 
 
 

Omfang 
 

September - start oktober 

Særlige fokuspunkter  
Samtale om hvorfor engelsk er vigtigt ift. 
deres karriere i fremtiden. 
 
  
- det engelske sprogs grundlæggende grammatik, 
ortografi og tegnsætning  
̶ udtale og ordforråd  
̶ kommunikationsstrategier, standardsprog og varia-
tion  
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua 
franca  
̶ nyere fiktive og ikke-fiktive tekster  
̶ tekstanalytiske grundbegreber  
̶ væsentlige samfundsforhold i Storbritannien og USA 
̶ aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende 
verden.  
 
 
 
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, gruppearbejde, indivi-
duelt arbejde, pararbejde 
 

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

Retur til forside 
 
 
 
Titel 3 
 

Multiculturalism 

Indhold Kureishi, Hanif: ”My Son the Fanatic” 
Bend it like Beckham (film fra 202) 
The Butler (film fra 2012) 
Derbigny, Cayla, The moment I realized what it means to be minority 
(blogindlæg) fra https://www.theodysseyonline.com/  
Rogers, d. E, “ Racism vs. African-Americans in America today at a 
glance” (artikel) 
Kisch, Conrad, Destination Australia (s. 34-45) 
Karen, Stolen Generation fra  
 http://www.humanrights.Rov.au/education/bringing them home/2about RS.html 
 
 

Omfang 
 

Start oktober- midt november 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
Immigration i Storbritannien 
Aboriginals i Australien 
Afro-amerikanere i USA 
- At udvikle kursisternes kendskab til litterære tekster og ikke-litterære tekster og 
mediestof 
.  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 4 
 

Food 

Indhold  
The Naked Chef Goes to School, Elaine McCarthey   
They're Not Your Husband, Raymond Carver  
Penne with Sun-dried Tomato Pesto. Giada De Laurentiis (recipe) 
Food pyramids (Australia, Denmark, Ireland and USA) 
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Omfang 
 

Midt november- start december 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
- Diskussion om mad 
- At opbygge en basisviden om nogle samfundsmæssige og kulturelle for-
hold ift. mad 
- At opbygge en basisviden om forskellige typer mad 
- At udvikle kursisternes kendskab til litterære tekster og ikke-litterære 
tekster og mediestof 
Ordforråd/samtale trænes sammen med tekstlæsningen.  
Grammatik. Skriftlig og mundtlig fremstilling trænes. 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Tavleundervisning, pararbejde, gruppearbejde. 
 

 


