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Antal 
timer 

Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

Evaluering 

15 Det 
victorianske 
England samt 
den industrielle 
revolution og 
dens 
konsekvenser 
for især 
mennesker og 
byer.  

Uddrag af 
Charles 
Dickens 
biografi. 

Charles 
Dickens, Oliver 
Twist. Uddrag 
samt filmen. 

Introduktion til 
dictionary.com 

Diskussioner 
omkring gode 
levevilkår og gode 
arbejdsforhold.  

Læsning, både 
individuelt og i 
grupper.  

Gruppearbejde, 
med fokus på 
Cooperative 
Learning. 

Skuespil: 
opsætning af små 
scener fra Oliver 
Twist  

At få indblik i og at 
redegøre for sociale, 
kulturelle og historiske 
forhold i tiden omkring 
den industrielle 
revolution i England.  

At få indblik i litterære 
analysebegreber samt 
anvendelse af disse. 

At øve mundtlig- og 
skriftligsprogfærdighed. 

At anvende 
hjælpemidler som 
ordbøger, grammatik 
og it-værktøjer 

En vurdering af 
elevernes 
forståelse af 
det 
gennemgåede 
stof gennem 
deres 
mundtlige 
deltagelse og 
skriftlige 
afleveringer. 

20 
 
 
 

The Inventions 
that Changed 
the World 

Historisk overblik og 
bevidsthedsgørelse 
af de opfindelser, 
som har ændret 
verden. 
 
Individuelt skal 
eleverne fordybe 
sig i en bestemt 
opfinder og hans 
eller hendes 
opfindelse. 
 
I grupper skal 
eleverne selv 

Almen dannende og 
studieforberedende 
 
Forskellen på formelt 
og uformelt sprog 
 
At give udtryk for egne 
holdninger og 
synspunkter skriftligt 
såvel som mundtligt 
 
At udvikle elevernes 
evne til både at 
arbejde i selvstyrede 
grupper og 
selvstændigt. 

Feedback 
både til og fra 
eleverne om 
forløbets 
indhold. 



prøve at opfinde 
noget. 

 
Kreativ tænkning. 

20 Portfolioprojekt, 
der består af 
en skriftlig og 
en mundtlig 
del, hvor 
hovedemnet er 
”Segregation” 
med disse 
underpunkter: 

A. India: 
Mahatma and 
Indira Gandhi, 
civil 
disobedience, 
passive 
resistance and 
independence. 

B. South Africa: 
Nelson and 
Winnie 
Mandela, 
apartheid. 

C. USA: Martin 
Luther King, 
Rosa Parks, and 
the Civil Rights 
Movement. 

D. Australia: 
Charles Perkins, 
aborigines, 
stolen 
generations, 
dreamtime, 
freedom riders, 

Tilegnelse af viden 
på egen hånd - 
selvstudie. 

Gruppearbejde 

Fremlæggelse 
både for klassen 
og forældre 

Evnen til at tilegne sig 
viden på egen hånd, 
at arbejde i grupper 
samt at fremlægge på 
engelsk for en større 
forsamling end sin 
klasse.  

 

At få kendskab til 
samfundsforhold og 
kulturer i USA og andre 
engelsktalende lande. 

 

Elevernes 
selvevaluering 

Forældrenes 
feedback i 
forbindelsen 
med 
fremlæggelsen. 



 

1967 
referendum.  

Der lægges 
vægt på 
selvstudium. 

 

15 

Karen Levine, 
Hana's 
Suitcase: 
bogen samt 
filmen. 

Grammatik 
efter behov. 

Læsning, 
fortolkning og 
analyse af bogen. 

Forskellige spil og 
ordlege, der 
fremmer kendskab 
til værket. 

At få indblik i tiderne 
omkring 2. verdenskrig i 
Europa. 

At læse og bearbejde 
tekster af og om andre 
folk og nationer for 
bedre at forstå sin tid 
og sin kultur 

En vurdering af 
elevernes 
forståelse af 
det 
gennemgåede 
stof gennem 
deres 
mundtlige 
deltagelse og 
skriftlige 
afleveringer. 

 

10 
 
 
 

Digital 
Footprints 

Muligheder ved 
brugen af internet 
og de sociale 
medier samt 
udfordringer og 
konsekvenser. 
 
Det engelske sprog 
anvendt som 
lingua franca. 

Almen dannende og 
studieforberedende.  

Læsning og forståelse 
af forskellige type 
tekster, fiktion såvel 
som ikke-fiktion 

At give udtryk for egne 
holdninger og 
synspunkter skriftligt 
såvel som mundtligt 

Digital dannelse 

 

Feedback 
både til og fra 
eleverne om 
forløbets 
indhold. 

 


