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Fag og niveau

Engelsk B

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

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, men mulighed for at træne det engelsk sprog
mundtligt er begrænset. Det er de skriftlige færdigheder som
hovedsagelig trænes, da langt de fleste opgaver er skriftlige.
Der er 8 moduler og hvert modul består af ca. 4 modulopgaver. Pensum
består af 6 temaer og hvert tema udgør et modul. I de forskellige
moduler trænes forskellige aspekter af tekstanalyse, som er den centrale
del af både mundtlig og skriftlig eksamen.
De ekstra 2 moduler er centreret omkring repetition, mundtlig
fremstilling, samt eksamen. Grammatik trænes sideløbende med
individuelt tilpassede grammatikopgaver og skriftlige eksamensopgaver.
Engelsk B er et relativt stort fag. Uddannelsestiden er 210 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

Modul 5

Modul 6

Træne basal grammatik og tekstanalyse
• 1 aflevering
• 5 timer
Fairy tales - Tekstanalyse og faglige begreb
• 4 skriftlige opgaver
• ca. 40 sider
• ca. 30 timer
Clash of Cultures - Personkarakteristik og den skriftlige eksamensopgave
• 4 skiftlige opgaver
• Ca. 50 sider
• Ca. 30 timer
Stories from Africa - Apartheid samt tekstanalyse og fortolkning med
speciel fokus på setting
• 4 skriftlige opgaver
• Ca. 30 sider
• Ca. 30 timer
The American Dream - Amerikansk historie, analyse og fortolkning af
non-fiction og digte
• 3 skriftlige afleveringer
• 1 mundtlig aflevering
• Ca. 25 sider
• Ca. 35 timer
Rhetorics - Retorik og argumentation, samt perspektivering

Randers HF & VUC, juni 2015, Engelsk B som fjernundervisning

Modul 7

Modul 8

Kontakt

• 4 skriftlige opgaver
• Ca. 30 sider
• Ca. 30 timer
Robots - Tekstanalyse og perspektivering
• 4 skriftlige opgaver
• Ca. 30 sider
• Ca. 30 timer
Repetition - Skriftlig og mundtlig eksamenstræning
• 3 opgaver: 1 mundtlig og 2 skriftlige
• Ca. 25 timer
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