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Fag og niveau Engelsk C 

Lærer(e) Rita Lima Fernandes 

Hold  NenC118vnetE18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 English as a Lingua Franca (Supplerende) 

Titel 2 Relationships 

Titel 3 Food 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

English as a Lingua Franca 

Indhold 

Who has English as their official language?  

What is Lingua Franca? - 

https://www.youtube.com/watch?v=a9ZdC6wZnks 

Why did English become the international language? 

https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM 

The English Language In 24 Accents 

https://www.youtube.com/watch?v=dABo_DCIdpM 

What hedder it now on engelsk? 

English used in many different ways 

Grammatik:  

Stifinderen øvebog  

http://www.almensprogforstaaels 

e.dk/engelsk%20grammatik/  

 

 

 

 

Omfang 

 

3 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktionen til engelskfaget bliver desuden brugt på at synliggøre lærepla-

nens faglige mål samt til at få kursisterne til at reflektere over, hvorfor sproget 

engelsk spiller en stor rolle i en globaliseret verden – hvor tales engelsk egent-

lig?   

Standardsprog og variation 

Engelsk som globalt kommunikationssprog 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 

den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 

der indeholdt i hvert modul 

Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig 

fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-

samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt frem-

lægger en tekst fra det givne modul.  

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.youtube.com/watch?v=a9ZdC6wZnks
https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM
https://www.youtube.com/watch?v=dABo_DCIdpM
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Titel 2 

 

Relationships 

Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernestof: 

Aline’s Journey, Edwidge Danticat, Texting. Kirsten Egebjerg (short story) 

The Breakfast Club (movie) 

 Your Shoes. Michèle Roberst. Texting. Kirsten Egebjerg, et. Al (short story) 

Manhood. John Waine. Approaches (short story) 

Cat’s in the Cradle. Harry Chapin. Poem. (short film) 

 

 

Grammatik: 

Stifinderen øvebog 

http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/ 

 

Supplerende stof: 

About a Boy (movie) 

My Big Fat Greek Wedding (movie) 

 

 

Omfang 

 

50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Intro til fiktion  

At finde ud af hvad definerer en relation og hvordan og hvor meget det har æn-

dret sig med tiden. Selvstændigt skal de finde forskellige typer af relationer og 

forholde sig kritisk ift. dem.  

Ordforråd. Fiktive tekster analyseres med anvendelse af analytiske termer. Lære 

at kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksproge-

de tekster og engelsksproget mediestof, herunder film. 

 

Analysefærdighed 

Kulturkendskab 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 

den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 

der indeholdt i hvert modul 

Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig 

fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-

samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt frem-

lægger en tekst fra det givne modul. 

Retur til forside 

 

http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Food 

Indhold Kernestof: 

The Naked Chef Goes to School by Elaine McCarthey  (article) 

Where the Fight Against Child Obesity Can Go Very, Very Wrong by Harriet 

Brown (article) 

Food Choices (documentary) 

 

Supplerende stof:  

Penne with Sun-dried Tomato Pesto by Giada De Laurentiis (recipe) 

British People and Tea (article) 

You Are What You Eat (article) 

Cockroach Milk (article) 

They're Not Your Husband by Raymond Carver (short story) 

The Magic Pill (documentary) 

 

 

 

Non-fiction: how to read a non-fiction text 

Omfang 

 

30 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Diskussion om mad 

- At opbygge en basisviden om nogle samfundsmæssige og kulturelle forhold i 

Storbritannien og USA, ift. mad. 

- At opbygge en basisviden om forskellige typer mad og hvordan mad spiller 

en rolle ift. ens kultur. 

I forbindelse med ikke-fiktive tekster analyserer man ofte kommunikationssi-

tuationen ud fra en kommunikationsmodel og inddrager argumentation og in-

tention, retoriske virkemidler, bl.a. appelformer 

Sprogfærdighed 

Analysefærdighed 

Kulturkendskab 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op 

til den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tek-

ster, der indeholdt i hvert modul 

Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig 

fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-

samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt frem-

lægger en tekst fra det givne modul. 

 

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

Retur til forside 

 

 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 4 

 

Multiculturalism 

Indhold Kernestof: 

My Son the Fanatic (UK). Hanif Kureishi. (short story) 

Australia's apology to Stolen Generations: 'It gave me peace' (Australia). 

Frances Mao BBC News, Sydney (article) 

Found (New Zealand). Hana Aranga (short story) 

Racism vs. African-Americans in America today (USA). D. E. Rogers (article 

This is America. Childish Gambino. Poem, short film 

 

Grammatik:  

Stifinderen øvebog  

http://www.almensprogforstaaels 

e.dk/engelsk%20grammatik/  

 

Supplerende stof:  

Film: “Bend it Like Beckham”, 11. april 2002, Gurinder Chadha 

 

 

 

Omfang 

 

30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Det multikulturelle samfund i historisk perspektiv, kolonialistiske holdninger, 

bi-kulturel identitet. 

Engelsk talefærdighed. Få en grundlæggende tryghed til at udtrykke sig mundt-

ligt på engelsk på klasse- og gruppeniveau ved anvendelse af lettere tekster om 

et alment emne. Inden for temaet er der tale om en progression i analysekravet, 

i omfanget af sider i de enkelte tekster, i teksternes sværhedsgrad og mht. per-

spektivering. Ordforråd 

 

Sprogfærdighed 

Analysefærdighed 

Kulturkendskab 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 

den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 

der indeholdt i hvert modul 

Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig 

fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-

samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt frem-

lægger en tekst fra det givne modul.  

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Gurinder+Chadha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwxSjJWAjONK7NKkrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQA0pEeYMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2sOG1vXaAhUBzqQKHZejDl0QmxMI2AEoATAW

