
 

ENGELSK C 

 

 

01-
01-

2020 

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

 

I kraft af at fremmedsprog er et færdighedsfag, står opøvelsen af sprogbeherskelsen som et 

centralt formål, også som en forudsætning for opnåelsen af de vidensmæssige og kulturelle formål 

med faget. Fremmedsprogsundervisningen kan overordnet deles op i:  

• Det kompetenceorienterede, dvs. det anvendelsesmæssige i relation til fremmedsproglige 

tekster, kulturer og samfund  

• Det dannelsesorienterede, hvor eleverne lærer at forholde sig til såvel verden som egen 

kulturbaggrund og derigennem opnår global kompetence og demokratisk forståelse, samt at 
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eleverne lærer at forholde sig til faget Som en del af erhvervsuddannelserne generelt 

indgår karrierekompetence som en aktivitet forankret i den daglige undervisning i faget. I 

fremmedsprogsfaget er det særligt relevant at inddrage karrierelæringssammenhæng, bl.a. 

vha. samarbejde med virksomheder, kontakt til erhvervsfolk som bruger fremmedsproget 

samt konkrete øvelser i klassen, der har som mål at identificere egne styrker og interesser i 

forhold til krydsfeltet mellem kultur, sprog og tekst. Der knyttes an til praktiske og 

virkelighedsnære  
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Undervisningsforløb TEMA/EMNE EUD 

UV tid 

EUX 

UV tid 

EUV 

UV tid 

Elev 

fordybelse 

1 Introduction 2 2 1  

2 Work, leisure and careers 8 4 2  

3 Marketing, advertising and branding 8 6 4  

4 Culture and Area study UK /USA 10 7 4  

6 CSR 8 5 4  

7 Business communication 8 6 4  

8 Company profile 7 5 4  

9 Individual project 10 10 7  

11 Grammar 5 5 3  

I alt Anvendt undervisningstid 66 50 33  
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Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Introduction 

Indhold 1. Hvad handler engelsk C på EUD og EUX om? 
2. Bekendtgørelsen for engelsk C 
3. Introduktion til i-bøger og moodle 
4. Emner i undervisningen (undervisningsplan) 
5. Forventningsafstemning 
6. Kommunationsøvelse (Human bingo) 

Omfang EUD, EUX og EUV 2 lektioner á 1½ time  

Særlig fokuspunkter • Introduktion til engelsk C 

• Kommunikationsøvelse 

Berørte stofområder • Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier  

Væsentlige arbejdsformer • Oplæg 

• Cooperative learning 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven får kendskab til engelsk C, derudover de får 
socialiseret og talt engelsk. 

 

Undervisningsforløb 2 Work, leisure and careers 

Indhold 1. Discrimination 
2. Appearance 
3. Work culture 
4. Applying for a job 

Ibog: Engelsk til EUD EUX 

Omfang EUD 8, EUX 4 og EUV 2 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer • Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således at 
eleven kan anvende dette i erhvervslivet  
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Undervisningsforløb 3 Marketing, advertising and branding 

Indhold 1. Maslows hierarchy of needs 
2. The marketing mix 
3. The AIDA-model 
4. The communication model 
5. Market segmentation 

• Mini-RISC Model 
6. SWOT-analysis 

Ibog: FED-Engelsk 

Omfang EUD 5, EUX 5 og EUV 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

Undervisningsforløb 4 Culture and Area study UK /USA 

Indhold 1. The Danish vs. English / American culture 
2. Denmark as a brand 
3. Doing business abroad 
4. Planning a business trip or visit from abroad 

Ibøger: FED-Engelsk, Engelsk til EUD/EUX 

Omfang EUD 10, EUX 5 og EUV 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 
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• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

Undervisningsforløb 5 CSR 

Indhold 1. Human rights – working conditions 
2. The environment 
3. Fair trade 
4. CSR 
5. Green washing 
6. Code of conduct 

Ibog: FED-Engelsk 

Omfang EUD 8, EUX 5 og EUV 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

Undervisningsforløb 7 Business communication 

Indhold 1. Types of business Communications 
2. The progression of normal business correspondence 
3. The layout of a business letter and email. 
4. Formal vs. informal writing 

Ibog: Engelsk til EUD/EUX 

Omfang EUD 8, EUX 5 og EUV 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 
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• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

 

Undervisningsforløb 8 Company profile 

Indhold 1. Forstå, hvad en virksomhedsprofil er, og hvordan man laver 
en. 

2. Udforske danske og internationale virksomheder. 
3. Arbejd med de forskellige teorier fra emnet om Marketing & 

reklame og CSR 
4. Udarbejde en virksomhedsbeskrivelse ved at bruge teorierne 

og modellerne fra marketing & reklamen og CSR 
 

Ibog: FED-Engelsk 

Omfang EUD 5, EUX 5 og EUV 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

Berørte stofområder • Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  
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Undervisningsforløb 9 Individual project 

Indhold Modeller og faglige input som eleverne har anvendt i de tidligere 
forløb 

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder • Kommunikation 

• Kommunikationsstrategier 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

• Kultur- og samfundsforhold   

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Individuelt arbejde 

• Elevpræsentationer 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt, således 
at eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

 

Undervisningsforløb 10 Grammar 

Indhold Modeller og faglig input som eleverne har anvendt 
Eksempelvis video og hjemmesider 

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleven vil møde både almene og erhvervsfaglige emner med fokus 
på: 

• Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Almene og personlige forhold 

Berørte stofområder Kernestofområder: 

• Sprogbrug og sprogtilegnelse 

Væsentlige arbejdsformer Kan være. 

• Oplæg 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt arbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Elevens sprogproduktion i skrift prioriteres højt, således at 
eleven kan anvende dette i erhvervslivet  

 

 

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 
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Work, leisure and 
careers 

Kernestof og supplerende stof vælges med relevans for elevens 
uddannelse og erhverv og så det udvikler elevens almene og 
erhvervsfaglige kompetencer. 

Marketing, advertising 
and branding 

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med 
udgangspunkt i elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og 
fagretning. 

Culture and Area study 
UK /USA 

Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den 
pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt 
omfang. 

CSR Her inddrages verdensmålene 

Business 

communication 

Eleverne styrkes i at skriftlig business kommunikation, eleverne arbejder 

med at afstemme kommunikationssituationen ift. modtager 

Company profile  

Grammar  

Individual project  

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget. Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal 

prioriteres højt. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau og tilrettelægges så vidt 

muligt med udgangspunkt i den eller de aktuelle erhvervsuddannelser. Undervisningen gennemføres med 

hovedvægt på helhedsorienteret undervisning. Undervisningens rammer skal give mulighed for, at eleven 

kan bruge sin viden i erhvervsfaglig sammenhæng. Undervisningen skal vise sammenhængen mellem fagets 

metoder og modeller og elevens uddannelsesområde, og der lægges vægt på fagets centrale 

arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete problemstillinger. Der arbejdes med faglig 

progression i forhold til abstraktionsniveau. For eux-elever gælder det at faget indgår som grundlag for 

den videre undervisning på b-niveau i engelsk. Stof læst på c-niveau indgår i optællingen af det samlede 

stof på b-niveau. Der udarbejdes en oversigt over gennemført undervisning, hvor læst stof, omfang i tid og 

særligt fokus i forløbet samt arbejdsformer indgår. Underviseren udarbejder en beskrivelse af studerede 

emner, emnets omfang i tid samt særligt pædagogisk fokus. 

Du tilrettelægger undervisningen med gradvis progression ud fra elevens forudsætninger for at lære. Heri 

indgår faglig kompleksitet i metode og stofvalg, samt krav til selvstændighed og ansvar hos eleven i 

forhold 

til faglig udvikling. Gennemsigtige kriterier for, hvornår målene er opfyldt, skal kunne danne grundlag for 

elevens progression. 

Progression i forhold til læringsmål handler om: 

• Elevens viden: at have grundlæggende kendskab eller at have avanceret viden. 

• Elevens færdigheder: at have grundlæggende eller rutinerede eller avancerede færdigheder. 
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• Elevens kompetencer: at kunne anvende færdigheder kompetent i konkrete kontekster. 

Elevens refleksion og innovation: at kunne reflektere og udvikle ny viden og nye metoder på grundlag af 

kendt viden og kendte færdigheder og kompetencer. 

 

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 

 

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. 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 
Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i 

forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. Faget afsluttes med en standpunktskarakter. 

Evalueringen af eleven omfatter løbende formativ evaluering i undervisningen og afsluttende summativ 

evaluering i form af dels en standpunktskarakter, dels en prøvekarakter ved den afsluttende prøve i 
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faget, såfremt faget bliver udtrukket til eksamen. Elevens præsentationer evalueres ud fra fagets mål på 

niveauet i forhold til viden, færdigheder og kompetencer.  

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens aktuelle 

standpunkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens 

dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i 

faget. 

Standpunktskarakter gives, når undervisningen i faget slutter. Standpunktskarakteren gives i forhold til, i 

hvor høj grad eleven opfylder fagets mål om viden, færdigheder og kompetencer på det tidspunkt, hvor 

karakteren afgives. Standpunktskarakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens 

præstation og niveau. Eleven skal kende grundlaget for evalueringen. Kriterierne for afgivelses af 

standpunktskarakteren tager udgangspunkt i fagets formål og i fagets mål om viden, færdigheder og 

kompetencer.  

EKSAMINATIONSGRUNDLAG – CASEEKSAMEN 
Prøveform a caseeksamen eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af caseopgaverne samt de 

stillede ukendte spørgsmål. Eksaminationsgrundlaget udgøres af prøvespørgsmål og opgaver samt af 

elevens faglige produkter udarbejdet på caseundervisningsdagen. Elevens præsentation og den 

efterfølgende samtale tager udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget. Elevens selvvalgte emne indgår som 

en del af grundlaget for eksaminationen. 

• Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en konkret virksomhed eller branche, 

udarbejdet af den prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche eller virksomhed. 

• Ved undervisningens afslutning gennemføres en casearbejdsdag, hvor eleverne stilles 5-7 

caseopgaver. Arbejdsdagen har en varighed på 6 timer. Eleverne arbejder individuelt eller i 

grupper og må modtage vejledning. Eleverne afleverer individuelle besvarelser af opgaverne ved 

arbejdsdagens afslutning.  

• Caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevernes selvvalgte emne. 

• Caseopgaverne skal til sammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til 

prøven.  

• Der afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inklusiv votering. Eksaminationen tager 

udgangspunkt i de stillede caseopgaver. Censor beslutter hvilke af de 5-7 opgaver, som der er 

grundlag for eksaminationen og som eksaminationen indledes med. Under eksaminationen 

inddrager eleven sit selvvalgte emne.  

• Til de valgte opgaver stilles yderligere to ukendte spørgsmål, som uddyber relevant kernestof i 

forlængelse af caseopgaven. Spørgsmålene stilles under eksaminationen af eksaminator. 

• Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation.  

• Caseopgaverne, de ukendte spørgsmål samt en fortegnelse over hver enkelt elevs selvvalgte emne 

sendes til censor forud for prøvens afholdelse 

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 
Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget indgår 

materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning på caseundervisningsdagen, men 

materialet bedømmes ikke særskilt. Bedømmelsesgrundlaget udgøres således af elevens præstation og 

dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer under eksaminationen.  
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BEDØMMELSESKRITERIER 

 


