
   
 

1 
 

Undervisningsplan 2022-23 

Klassetrin: EUX, xfælgn+t+f10822T 

Fag: Engelsk C 

Oversigt over forløb 

Titel 1  
 

Introductory texts 

Titel 2   Landeportræt, UK; Technology and Society 

Titel 3 Love, Death + Robots  

  

 

Titel 1 Intrductory texts 

tidsperiode Et omfang af ca. 6 timer (1 á 2 uger) 

Litteratur Richard Hughes; The Ghost. Everyman’s Classic, 1988. 
J.M.Dent & Sons, London 
Paul Trembling; Eternity is Twenty Seconds Long; 
http://www.eastoftheweb.com/short-
stories/UBooks/EterSeco937.shtml 
 + a guideline for analysis. 

Andre aktiviteter Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 
individuelt og gruppe-arbejde. Der vil være klassediskussion 
og en individuel skriftlig afrapportering.  

Faglige mål Engelsksproglige kompetencer i relation til 
undervisningsvejledningens mål – fluency og ordforråd med 
opmærksomhed på fagets 2 ben: det almene og det 
erhvervsfaglige.  
Der inddrages forskellige teksttyper og mediemateriale samt 
analyse heraf ud fra analysemodeller – d.v.s. redegørelse, 
analyse og perspektivering i forhold til såvel et alsidigt som et 
specifikt emne samt samtale herom. Grammatikken 
inddrages/indtænkes med fokus på verbets tider, substantiver 
og flertalsdannelse, verbets bøjning i hovedtider (specielt 
nutid/kongruens) m.v. 
Der vil være skriftlig produktion i form af refleksion over 
emnet.  

 

 

Titel 2 From The British Empire to Industrial Decline 

Tidsperiode Et omfang af ca. 

Litteratur https://technologyandsociety.systime.dk/?id=135 
Bl.a.: 

http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/EterSeco937.shtml
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/EterSeco937.shtml
https://technologyandsociety.systime.dk/?id=135
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Robert C. Allen: The Industrial Revolution, The London Tube, 
Melvin Burgess: Billy Elliot & Industrial Decline 

Andre aktiviteter Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 
individuelt- og gruppe- arbejde. Der vil være klassediskussion 
og individuelle skriftlige afrapporteringer 

Faglige mål Progression inden for kompetencer, såvel medbragte som 
opnåede, læreplanens mål er løbende bragt i fokus. Med 
respekt for de repræsenterede faggrupper (Work and 
Identity), stadig et klarsyn på de to ben, det almene og det 
erhvervsfaglige i forhold til emnekreds og indsigt + overblik 
over hverdag og fremtid. (FNs Verdensmål, en uafhængig 
presse/en tendentiøs pressedækning…)  
Grammatikken løftes i målrettede øvelser afhængigt af 
detekteret behov for klassen/den enkelte.   

 

Titel 3 Love, Death + Robots  

Tidsperiode Et omfang af ca. 12 timer løbende gennem semesteret 

Litteratur https://www.netflix.com/watch/81424941?trackId=14185741 
- Udvalgte novellefilm  

Andre aktiviteter Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 
gruppearbejde. Det bruges som oplæg til klassediskussion og 
individuelle mundtlige afrapporteringer 

Faglige mål  Spoken English som inspiration/sproglig ekspansion, visual 
media i form af animationsfilm inspirerer til overvejelse af 
realismen i science fiction-genren. I rette anvendelse et reelt 
bud på at træne i at lytte og tale, samtale, læse og skrive, der 
skal træne eleverne til at øge evnen til at forstå og anvende 
fremmedsproget og agere i en globaliseret og digitaliseret 
verden. Der inviteres til refleksion over egen læring og 
målsætning for faget. 

 

https://www.netflix.com/watch/81424941?trackId=14185741

