
 

STUDIEPLAN  
Fag: engelsk 
 
1. og 2. HF 2018-20 

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 

 
EMNE OG 
OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER OG 
LÆRINGSMÅL 

Man, Nature 

and The City 
Omfang: 25 
 

 

Menneskets påvirkning af 
miljøet 
Indblik og forståelse af 
begreberne ”sustainability”, 
”anthropocene”, 
”gentrification” samt 
”genetic engineering.” 
 
Tværfagligt projekt med 
geografi om de 
ovenstående temaer. 
Eleverne anvender Padlet til 
at samle viden og til 
videndeling, både med 
hinanden og med lærerne.  

Læsning, forståelse, 
analyse og fortolkning af 
forskellige type tekster og 
andre udtryksformer (jf. 
udvidet tekstbegreb), 
fiktion såvel som ikke-
fiktion.  
 
At forstå autentisk 
engelsk, herunder formelt 
og uformelt sprog, tale- 
og skriftsprog, litterært 
sprog og 
grundlæggende 
teknologisk og 
naturvidenskabeligt 
terminologi. 
 
At give udtryk for egne 
holdninger og synspunkter 
skriftligt såvel som 
mundtligt. 
 
At udøve kildekritik 
 
At anvende det engelske 
sprog som globalt lingua 
franca. 
 
At orientere sig i og agere i 
en globaliseret verden. 
 
Digital dannelse (3. bølge, 
jf. Paulsen og Tække) 

Being human 

Omfang: 25 
timer 
 

Læsning, forståelse og 
fortolkning af fiktion.  
 
Indblik i gothic som litterær 
genre.  

At læse, forstå og fortolke 
gotiske romaner, enten 
uddrag eller hele værker.  
 
At perspektivere tekster 



 
Materiale: 
Frankenstein 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
The Picture of Dorian Gray 
The Lottery 
Son of Satan 

kulturelt, samfundsmæssigt 
og historisk. 

Elisabethan 

England og 

Shakespeare 

Omfang: 25 
timer 
 

Portfolio-projekt: Opgavens 
overordnede titel er 
”Elisabethan England.” 
Undertitlerne er: “Elizabeth 
I’s biography, Shakespeare’s 
biography, theatre, science, 
and language”. Der lægges 
stor vægt på selvstudium og 
på fremlæggelsen.  
Language workshop: fokus 
på Shakespeares indflydelse 
i det engelske sprog samt 
forskellige øvelser, der 
fremmer evnen til selv at 
skabe nye ord. 
Uddrag af Shakespeares 
Hamlet. Læsning og 
fortolkning. 

At få indblik i de 
forandringer, der fandt 
sted i England under 
Elisabeth I.  
 
At perspektivere tekster 
kulturelt, samfundsmæssigt 
og historisk, med fokus på 
Shakespeares Hamlet. 
 
At udvikle ordforråd og 
idiomatiske udtryk samt 
udtale og intonation.  
 
At få indblik i drama som 
litterær genre.  
 

The American 

Dream 

Omfang: 25 
timer 
 

USA's grundlæggelse. 
”The American Dream” 
opståen. 
Immigration til USA. 
”The melting pot”-
metaforen. 
Hvordan byggede 
immigranterne Amerika op 
(frontier-tesen). 
“From rags-to riches”- 
mentalitet. 
Hvornår og hvorfor der 
opstod tvivl om realisering af 
”The American Dream”.  
Hvor ”The American Dream” 
står i dag.    
 

At læse, analysere og 
fortolke forskellige nyere og 
ældre type tekster og 
andre udtryksformer (jf. 
udvidet tekstbegreb), 
fiktion samt ikke-fiktion, 
med anvendelse af 
relevant faglig terminologi 
og metode. 

At udtrykke sig flydende 
og spontant med 
formidlingsbevidsthed i 
præsentation, samtale 
og diskussion på 
nuanceret og 
velstruktureret mundtligt 
engelsk. 
At gøre rede for indhold, 
synspunkter og sproglige 
særtræk i engelsksprogede 
tekster. 
At perspektivere tekster 
litteraturhistorisk, kulturelt, 



samfundsmæssigt og 
historisk. 

At analysere og beskrive 
engelsk sprog grammatisk 
og stilistisk med anvendelse 
af relevant faglig 
terminologi. 

At udøve kildekritik.  
Modernism 

and post-

modernism 

Omfang: 25 
timer 
 

Indblik i modernism og post-
modernism, med fokus på 
vold, meningsløshed, 
overforbrug, identitet.  
 
Materiale: 
1984 
The Truman Show 
The Handmaid’s Tale 
Ted Hughes og Sylvia Plaths 
digte.  

At læse, forstå og 
analysere forskellige 
moderne og postmoderne 
værker. 
 
At perspektivere tekster 
kulturelt, samfundsmæssigt 
og historisk. 
 
At anvende 
filmanalyseteknikker 

Globalization 

Omfang: 25 
timer 
 

Dette tema er inspireret af 
Michael Byrams teori om, at 
udvikling af interkulturelle 
kompetencer må føre til 
kritisk, kulturel og politisk 
bevidstgørelse af den 
enkelte borger. Dette kan 
opnås igennem, bl. a. 
sprogundervisning. Vi 
behandler temaer såsom 
racisme, tolerance, politik, 
etik, velfærd, USA, Kina, 
Afrika o.l. 
 
Den britiske og amerikanske 
identitet set i forhold til egen 
kultur, men også tekster af 
og om andre folk og 
nationer læses og 
bearbejdes.  

At analysere og fortolke 
tekster med anvendelse af 
faglig terminologi og 
grundlæggende faglig 
metode. Der lægges fokus 
på aktuelle ikke-fiktive 
tekster.  
At analysere og 
perspektivere aktuelle 
forhold i Storbritannien 
og USA med anvendelse 
af grundlæggende 
engelskfaglig viden om 
historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold. 
At orientere sig og agere 
i en globaliseret og 
digitaliseret verden. 

 
 


