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Fag og niveau
Beskrivelse af fagets niveau
(A,B,C), fagets overordnede
formål, indhold og opbygning.
Evt. særlige krav til
forudsætninger for at kunne
følge faget.

Engelsk A
Faget beskæftiger sig med det engelske sprog, men også med
engelsktalende kulturer og samfundsmæssige forhold. I Engelsk som
fjernundervisning er indhold og pensum stort set det samme som i
holdundervisningen. Det er de skriftlige færdigheder som hovedsagelig
trænes, da langt de fleste opgaver er skriftlige. For at træne mundtlig
sprogfærdighed vil ca. en opgave per modul være en mundtlig aflevering
i form af screencast, mailvu el. lign.
Der er 8 moduler og til hvert modul er der ca. 4 modulopgaver +
grammatikopgaver. Pensum består af 6 emner som dækker kernestoffet
til engelsk på A-niveau samt et modul, som særligt træner den skriftlige
eksamen.
Engelsk A som fjernundervisning er et opgraderingsfag, så du skal have
bestået faget på B-niveau. Grammatik trænes sideløbende med
individuelt tilpassede grammatikopgaver og skriftlige eksamensopgaver.
Engelsk B er et relativt stort fag. Uddannelsestiden er 175 timer + lektier.
Af moduloversigten fremgår et skønnet tidsforbrug hvor læsning og
opgavetid er individuel.

Oversigt over moduler og
emner:
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Literary Cityscapes - Nedslag i litteraturhistoriske perioder,
genreanalyse, taksonomi.
- 4 modulopgaver
- Ca. 30 sider
- Ca. 20 timer
Grammatik: Verbernes tider
Evil - Personkarakteristik, kendetegn ved gotisk litteratur,
Miljøkarakteristik og symbolik, forfatteres skrivemåder.
- 4 modulopgaver
- Ca. 25 sider
- Ca. 20 timer
Grammatik: Hjælpeverber + simpel og udvidet tid
Love - genrebevidsthed, sonetformen, forfatteres skrivemåder,
kønsroller
- 4 modulopgaver
- Ca. 35 sider
- Ca. 20 timer
Grammatik: Adjektiver og adverbier
Observing Language - retorisk analyse, appelformer, nedslag i
amerikansk historie, stilistisk analyse.
- 4 modulopgaver
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Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Kontakt

- Ca. 25 sider
- Ca. 25 timer
Grammatik: Træning af delprøve 1 og sprogbeskrivelse
Writing and grammar - fokus på den skriftlige eksamen
- 4 hele stile
- Ca. 25 sider
- Ca. 25 timer
Grammatik: Træning af delprøve 1
The British Empire and Post-colonialism - focus på Indien og
reaktioner på koloniseringen samt diskussion af begrebet ”national
identitet”
- 4 modulopgaver
- Ca. 25 sider
- Ca. 20 timer
Grammatik: Pronominer
Shakespeare’s Macbeth - analyse af drama, skandering og metrik,
den elizabethanske verdensforståelse, identitetsdannelse samt
individ over for samfundsorden.
- 4 modulopgaver
- Ca. 30 sider
- Ca. 30 timer
Grammatik: Præpositioner og diverse ”oversættelsesfæller”
Q & A - fokus på eksamen, mundtlig fremstilling, opbygning af
disposition. Der arbejdes med diverse repetitionsopgaver med
særligt fokus på mundtlighed
- Antallet af opgaver er uvist her - ikke over 4!
- Ca. 15 timer
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