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Undervisningsplan for detail-, handel- og event-
uddannelsen med grundfaget Engelsk B 

 

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig 
med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, 
erhvervsmæssige emner i forskellige brancher og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et 
udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets 

stofområder. 
Engelskfaget i merkantil eux har tre overordnede dimensioner: viden og kundskaber, færdigheder 
samt kultur. Disse tre dimensioner er ligeværdige og betinger hinanden gensidigt. 
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Side 1 

Engelsk B 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  D E T A I L - ,  H A N D E L -  O G  E V E N T -
U D D A N N E L S E N  M E D  G R U N D F A G E T  E N G E L S K  B  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

  

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV 

tid 

Elev 

fordybelse 

1 Introduction to English B including Lingua Franca 6 1 

2 Innovation & Entrepreneurship 14 5 

3 Social Media & Branding 12 5 

4 Consumerism & CSR 10 5 

5 The UK 12 5 

6 The USA 12 4 

7 Novel: Greetings from Bury Park, Sarfraz Manzoor 

(2007) 

8 1 

8 Grammar 10 0 

I alt Anvendt undervisningstid (cirka) 84 25 
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Side 2 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Introduction to English B including Lingua Franca 
 

Indhold • Gennemgang af bekendtgørelse og uddrag fra vejledning  

• Forventninger, deltagelse og skriftlighed  

• Screening af skriftlige kompetencer – 40 min. 
https://minlaering.dk/   

• Oplæg/diskussion om engelsk som fremmedsprog 

Definition of English as Lingua Franca: 

https://ccc.systime.dk/index.php?id=230#c719 

Mikitani, Hiroshi: “Why More and More Japanese Companies Are 
Doing Business in English”,  Systime 2016  
https://ccc.systime.dk/index.php?id=230#c882 

Hunt, Elle: “Friends taught world to speak English”, The Guardian 9  
August 2019 Link 
 
Shariatmadari, David: ”What Jacob Rees-Mogg's language rules 
reveal about him”, The Guardian 29 July 2019 Link 
 

Omfang Ca. 6 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte stofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• det engelske sprog anvendt som lingua franca  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet en introduktion til ELF bevidstgør 
elevernes fokus på engelsk som anvendt fremmedsprog mellem 
internationale forretningspartnere. 

 

  

https://ccc.systime.dk/index.php?id=230#c719
https://ccc.systime.dk/index.php?id=230#c882
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/shortcuts/2019/aug/09/friends-taught-world-speak-english-jurgen-klopp?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1ODrFd_zBfnHp--tgsiiUh4WIXSAiSny2_uVQmX2MU76Wm21tdw7CYQbc#Echobox=1565356744
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/29/jacob-rees-mogg-language-rules
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Undervisningsforløb 2 Innovation & Entrepreneurship 
 

Indhold Sheppard, Emma: “Will starting your own company make you 
happy?” CCC – Company, Culture, Communication. Systime. 2017. 
Link 
 
Doherty, Fraser: “48-Hour Startup”, 2016  
https://48hourstartup.myshopify.com/blogs/podcasts 
 
Dan, Kitty: “Meet the teen entrepreneurs juggling homework with 
running a business”, The Guardian. 2015. Link   
 
Green, Kelly: ‘Bringing Business to Life: Rubies in the Rubble’, Eco-Age 
2019 https://eco-age.com/news/bringing-business-life-rubies-rubble 
 
Rubies in the Rubble’s webpage www.rubiesintherubble.com  
 
Scrimgeour, Heidi: ‘Why your reputation is key to your brand,’ 
The Guardian 2015 Link 
 
Angelou, Maya: ‘New Directions’, Wouldn’t Take Nothing for My 
Journey 1993 
 
Østergaard, Trine: The English Handbook; Systime 2017 
 ‘How to analyse a… Short story or novel’ 
 
Supplerende 
 
Nehlsen, Gitte Jæger. CCC – Company, Culture, Communication. Afsnit: 

‘Elevator pitch”. https://ccc.systime.dk/?id=p149&L=0  

Dragon’s Den (24 August 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=4q6swQ4DjgM 
Dragon’s Den (14 March 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=DOHF6zkjypI  
 
Skriftlig opgave: Entrepreneurship  
Engelsk B, EUX Merkantil  December 2016  
“Meet the teen entrepreneurs juggling homework with running a 
business” 
 

Omfang Ca. 12 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

https://ccc.systime.dk/index.php?id=132#c750
https://48hourstartup.myshopify.com/blogs/podcasts
https://www.theguardian.com/small-business-network/2015/jul/16/meet-teen-entrepreneurs-juggling-homework-running-business
https://eco-age.com/news/bringing-business-life-rubies-rubble
http://www.rubiesintherubble.com/
https://www.theguardian.com/small-business-network/2015/sep/10/why-your-reputation-key-your-brand
https://ccc.systime.dk/?id=p149&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=4q6swQ4DjgM
https://www.youtube.com/watch?v=DOHF6zkjypI
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• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet iværksætteri og innovative 
arbejdsprocesser ligger i forlængelse af uddannelsens 
erhvervsrettede fag: Afsætning B, virksomhedsøkonomi B, erhvervsret, 
informatik B og matematik B. 
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Undervisningsforløb 3 Social Media & Branding  

Indhold  
Greenfield, Patrick: “Social Media firms failing to protect young 
people, survey finds’. The Guardian February 2018  
 
Cleary, Emma: ’Lightbox’, 2015 
 
Mill, Anna & Luke Jones: “Square Eyes” 
 
Gav ‘Marc Maron: The social media generation’, Zen Pencils, 
September 2013 
 

Turk, Gary: ‘Look Up’ http://garyturk.com/portfolio-item/lookup/  
 
Simmons, Rachael: ‘Selfies Are Good for Girls’, Slate November 2013 
 
Chef, USA 2014 (film) Link 
  
Toulmins argumentationsmodel 
 
Østergaard, Trine: “The English Handbook. Systime 2017 
Communication analysis + Argumentation analysis 
Characterisation, ‘How to analyse a… Short story or novel’ 
 
Skriftlig opgave: ‘Online abuse’  
Engelsk B, EUX Merkantil 29. August 2017. ‘One in five young people 
has suffered online abuse”  

Omfang Ca. 12 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

http://garyturk.com/portfolio-item/lookup/
https://www.imdb.com/title/tt2883512/
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• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet sociale medier spiller en stor 
rolle i virksomheders branding i dag, både nationalt og internationalt. 
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Undervisningsforløb 4 Consumerism & CSR 
 

Indhold Canavan, Brendan: ”Consumerism in terminal decline as millennials 

stay away from shops”, The Business Times January 2019  

Life Squared: ”The problem with consumerism”, July  2017 

https://www.lifesquared.org.uk/problem-consumerism  

Hirtenstein, Anna and Daniela Wei: “The Greening of Throwaway 
Stuff’, Bloomberg Businessweek May 2018  
 
Thunberg, Gretha: “You did not act in time”, April  2019 

Tucker, Jerimiah: “Merry Christmas, Son. I trampled a man to death to 
buy you this leappad ultra tablet”, December 2013 
https://won.systime.dk/?id=c353  
 
Østergaard, Trine The English Handbook. Systime, 2017 
‘Communication analysis’ + ’Argumentation analysis’ + ’Advertisements 
and Commercials’ + ‘Rhetorical pentagram’. 
 
Reklameanalyse: Laswells kommunikationsmodel, for example 

- Sainsbury’s: https://www.youtube.com/watch?v=ak5HEPpubhk  

- Fortnum & Mason: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRJg0AwOA1c 

- Tesco: https://www.youtube.com/watch?v=ocIEskQuKOA 

- M&S: https://www.youtube.com/watch?v=V5QPXhStb5I 

- Waitrose: https://www.youtube.com/watch?v=in8XhKocXlM 
 
Skriftlig opgave: Influencer economy  
Engelsk B, EUX Merkantil May 2019  
The influencer economy: Why the world of celebrity Instagram 
endorsements is attracting growing scrutiny 

 
Omfang Ca. 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

https://www.lifesquared.org.uk/problem-consumerism
https://won.systime.dk/?id=c353
https://www.youtube.com/watch?v=ak5HEPpubhk
https://www.youtube.com/watch?v=fRJg0AwOA1c
https://www.youtube.com/watch?v=ocIEskQuKOA
https://www.youtube.com/watch?v=V5QPXhStb5I
https://www.youtube.com/watch?v=in8XhKocXlM
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• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 

•  

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet mange elever har linjen handel, 
hvor forbrugsadfærd og -kultur (i England såvel som Europa og USA) 
er en vigtig del af deres uddannelse. 
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Undervisningsforløb 5 The UK 

Indhold  
United Kingdom, Country Profile Link  

May, Theresa Brexit Speech (2017) 

Ruiz, Cristina: “That Uncertain Feeling: An Italian Living in London On 
Brexit Britain”,  Vogue Website 2017 Link 
 
Kale, Sirin: “What a day with an ice-cream man taught me about 
modern Britain”. The Guardian – 9 July 2019 Link 
 
Vijay Medtia: “English Babu” 2016 
 
Østergaard, Trine: “The English Handbook”, Systime 2017 
”Argumentation analysis’ + ‘Rhetorical pentagram’ 
 
Kulturteori: 

• Unspoken rules: Edgar Schein’s Iceberg Model 

https://ccc.systime.dk/?id=c917&L=0 → screen 

• Other culture’s structure: Edward T. Hall’s High context / Low 

Context https://ccc.systime.dk/index.php?id=160&L=0 

• Other culture’s mindset: Geert Hofstede’s 6 dimensions 

https://ccc.systime.dk/index.php?id=170&L=0 

 
Supplerende 

Anglophobia Episode 28 ‘Confusing Things About British Homes’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ATjMxH3-e4Y   

Pulp, Common Class 1995 

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

Skriftlig opgave: Reality shows  
Engelsk B, EUX Merkantil December 2019  
“What does cancelling Jeremy Kyle mean for ITV's reality shows? 
 

Omfang Ca. 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-18023389
https://www.vogue.co.uk/article/brexit-european-citizens-stay-in-or-leave-uk
https://www.theguardian.com/food/2019/jul/09/the-big-scoop-what-a-day-with-an-ice-cream-man-taught-me-about-modern-britain?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0f4S-4b9blDJsU5_fJf22Z7RaDZozKUyFhbpZ39I-r0J71pjhwCZv8Mik#Echobox=1562653821
https://ccc.systime.dk/?id=c917&L=0
https://ccc.systime.dk/index.php?id=160&L=0
https://ccc.systime.dk/index.php?id=170&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=ATjMxH3-e4Y
https://www.youtube.com/watch?v=yuTMWgOduFM
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• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien 
og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig 
viden om erhvervsmæssige, historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, 
historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i 
Storbritannien eller USA 

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet eleverne i deres senere karriere 
ikke undgår at skulle have kendskab til britisk forretningskultur og 
mentalitet / traditioner i det hele taget. 
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Undervisningsforløb 6 The USA 

Indhold Truslow, Adam James: The American Dream 
Systime:  https://naf.systime.dk/index.php?id=140#c254 
Systime: https://naf.systime.dk/index.php?id=140#c256 

 
Emerson, Waldo, Ralph: “A Nation’s Strength’, 1847  

Zuckerberg, Mark: “Commencement address at Harvard” (extract), 
May 2017. Link  
 
Ferrero, America: “My identity is a superpower — not an obstacle”, TED-

TALK 2019, Link 

Drayton, Tiffanie: “Goodbye to my American dream”, Salon July 
2013. Link 
 
Hughes, Langston: ‘Coffee Break’ Tales of Simple 1965 
 
Trump, Donald: “Inaugural Speech”, January 2017 
 
Østergaard, Trine: “The English Handbook”, Systime 2017 
’Argumentation analysis’, ‘Rhetorical pentagram’, ’Poetry analysis’ + 
’novel analysis’ 

 
Supplerende 
 
Eskildsen, Joachim: “American Realities”  
http://www.joakimeskildsen.com/  
 
Video-clip: The News Room, American drama series from 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=q49NOyJ8fNA 
 
Skriftlig opgave: Branding  
Engelsk B, EUX Merkantil Vejledende Opgavesæt 2019  
Nike’s controversial Colin Kaepernick ad campaign its most divisive 
yet 
 

Omfang Ca. 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

https://naf.systime.dk/index.php?id=140#c254
https://naf.systime.dk/index.php?id=140#c256
http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/05/mark-zuckerbergs-speech-as-written-for-harvards-class-of-2017/
https://www.ted.com/talks/america_ferrera_my_identity_is_a_superpower_not_an_obstacle/transcript?language=en
http://www.salon.com/2013/07/16/goodbye_to_my_american_dream/
http://www.joakimeskildsen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q49NOyJ8fNA
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• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien 
og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig 
viden om erhvervsmæssige, historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, 
historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i 
Storbritannien eller USA 

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 
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Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet eleverne i deres senere karriere 
ikke undgår at skulle have kendskab til amerikansk forretningskultur 
og mentalitet / traditioner i det hele taget. 

 

Undervisningsforløb 7 Novel: “Greetings from Bury Park”: Manzoor, Sarfraz 
 

Indhold Manzoor, Sarfraz: “Greetings from Bury Park”,  Bloomsbury Publishing 
2007 
 
Østergaard, Trine: “The English Handbook”, Systime, 2017  
’Characterisation’ + ‘How to analyse a… Short story or novel’ 
 

Omfang Ca. 6 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis 
længde om almene og faglige emner  

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer 
af en vis længde om almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

• analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant 
faglig terminologi og metode  

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk  

• analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien 
og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig 
viden om erhvervsmæssige, historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold  

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve 
kildekritik og dokumentere brugen af forskellige 
informationskilder  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  



Engelsk B 

 

Side 14 

• almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt 
kommunikationsstrategier  

• tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og 
ikke-fiktive tekster  

• et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af 
engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk  

• tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds-, og 
erhvervsmæssige forhold  

• tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, 
historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i 
Storbritannien eller USA 

• faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag. 
 

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet eleverne via dette værk 
præsenteres for den multietniske virkelighed, der er i Storbritannien i 
dag og har været det gennem mange år. En ny vinkel på værket og 
den multikulturelle debat er det britiske Brexit, 2020.  
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Undervisningsforløb 8 Grammar 

Indhold Engram på Minlæring https://minlaering.dk/bog/1-engram 

Supplerende: opgaver fra tidligere eksamensæt 
 
Grammatiske emner: 

• Ordklasser 

• Ordstilling 

• Kongruens 

• Genitiv 

• Ing-former 

• Adjektiver 

• Adverbier 

• Pronominer 

• Præpositioner 

• Tegnsætning 
 

Supplerende materiale og links:  
 
Gyldendals Dansk/Engelsk, https://ordbog.gyldendal.dk 
Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com  
Dictonary.com, https://www.dictionary.com  

 

Omfang Løbende gennem hele skoleåret 
 

Særlig fokuspunkter • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, 
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale 
og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med 
relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på 
engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner 
med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed. 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  
 

Berørte kernestofområder • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og 
tegnsætning  

• ordforråd og idiomer  

• principper for tekstopbygning  

• sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder 
erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher  

 

Væsentlige arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde og præsentation 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Sammenhæng med erhvervslivet idet eleverne lærer at udtrykke sig 
på et korrekt engelsk i sammenhæng med de temabaserede skriftlige 
opgaver i skoleåret løb. 
 

 

  

https://minlaering.dk/bog/1-engram
https://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.dictionary.com/
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KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Se ovenfor i forløb 1-8 Se ovenfor i forløb 1-8 

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Se ovenfor i forløb 1-8 Se ovenfor i forløb 1-8 

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Eleverne opnår et højere abstraktionsniveau ved at opgradere deres c-niveau til b-niveau. Foruden et 

højere abstraktionsniveau får eleverne også et grundigere fagligt kendskab til forskellige engelskfaglige 

teorier.  

Arbejdsformen har fokus på selvstændighed både mundtlig og skriftligt. Eleverne arbejder med skriftlig 

fremstilling indenfor forskellige genrer, samt mundtlig analyse af forskellige litterære genrer. Både skriftlig 

og mundtlig eksamen indeholder ukendt tekstmateriale indenfor et kendt stofområde. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

Som en del af den videre kompetenceudvikling i fremmedsproget indgår brugen af it på forskellige 

måder, 

f.eks.: 

• informationssøgning 

• kommunikation med andre via e-mail, blogs, sociale medier mv. 

• præsentationsprogrammer – multimodalt med tekst, film, billeder, grafer, lyd, gestik mm. 

• hjemmesider som genstand for analyse og som omdrejningspunkt i samtale 

• Hjemmesider som elevens kommunikations og præsentationsmiddel, f.eks ved formidling af 

• dokumentation for faget. 

• tekstbehandlingsprogrammer 

• lydoptagelser. 

• videooptagelser 
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Formålet med anvendelse af IT:  

Elevernes forståelse af digitale mediers mulige bidrag til deres faglige læring udvikles, så de kan 

foretage aktive og kritiske valg af brugen af it til at støtte de sproglige kompetencer og evnen til at 

udtrykke sig klart og nuanceret på fremmedsproget. 17 Elevernes evne til at søge, sortere og udvælge 

samt formidle relevant fagligt materiale med kritisk bevidsthed skal udvikles. Eleverne skal opnå viden om 

digitale mediers betydning for kommunikation, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale 

og digitale fællesskaber 

EVALUERING 

Med udgangspunkt i de faglige mål skal der ved undervisningens start og i undervisningens løb foretages 
evaluering i form af screening eller andre individuelle test for at fastslå den enkelte elevs niveau og 
progression i mundtlige og skriftlige færdigheder. Elevernes viden, kundskaber og færdigheder i relation 
til kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold evalueres løbende i emnearbejdet. I 
evalueringen af det skriftlige arbejde veksles mellem forskellige former for evaluering af det færdige 
produkt og en procesorienteret evaluering. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG 

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. 

Den skriftlige prøve: Grundlaget for den skriftlige prøve er en centralt stillet opgave. Prøvens varighed er 
fem timer. 

Den mundtlige prøve: Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk 
tilknyttet et studeret emne. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de 
faglige mål og kernestoffet. Prøvematerialet skal bestå af en eller flere tekster samt korte instrukser på 
engelsk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal 
have et samlet omfang på to til tre normalsider. Omfanget skal tage hensyn til materialets sværhedsgrad 
og sikre, at de faglige mål kan bedømmes. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. 
Forberedelsestiden er ca. 60 minutter. Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig 
præsentation på ca. otte minutter og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om 
det ukendte tekstmateriale med inddragelse af de studerede emner. Det samme ukendte prøvemateriale 
må anvendes højst tre gange på samme hold. En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag 
inklusive mellemrum) for lyrik/drama 30 linjer. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer en 
normalside til tre minutters afspillet tekst. 
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BEDØMMELSESKRITERIER 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som 

de er angivet i pkt. 2.1.  

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden:  

• giver en detaljeret samt sammenhængende fremstilling  

• behersker engelsk skriftsprog med relativ høj grad af grammatisk korrekthed  

• viser tekstforståelse, argumenterer og diskuterer sammenhængende  

• analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk  

• anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder. Der gives én karakter ud fra en 

helhedsvurdering af eksaminandens præstation.  

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden:  

• behersker et sammenhængende og forholdsvis flydende engelsk med relativ høj grad af 

grammatisk korrekthed  

• giver en klart sammenhængende præsentation  

• analyserer, fortolker og perspektiverer prøvematerialet med anvendelse af fagets analytiske 

begreber og metode  

• anvender viden, der er opnået i arbejdet med det studerede emne. Der gives én karakter ud fra 

en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation. Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt 

samspil med andre fag, lægges der vægt på eksaminandens evne til  

• at behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 


