Engelsk
1. hf 2018/19
tre ugentlige fagtimer = lektioner á 45 min. = 2,25 timer x 35 uger = 78,75
timer
Èn periode (2 uger) = 2 x 2 uger = 20 timer
2. hf 2019/20
tre ugentlige fagtimer = lektioner á 45 min. 2,25 timer x 31 uger = 69,75
timer
to perioder ( uger) = 2 timer x 6 uger = 60 timer
I alt 221,25 (HF-)timer (inkl. Merit fra 10. klasse)
INTENDERET STUDIEPLAN

Kalender

Timepensum

1. hf
Efterår
2018

I alt 17 uger: 2,25 timer x
17 = 38,25

Uge 34 36. 3 uger
uger x 2,25
=
6,75 timer

Sprogligt område, bl.a.
Toefl tests, glosearbejde,
grammatiske øvelser.
Sproglige strategier

Uge - 36 37. 2 uger
2x5x2
timer =
20 timer

Creative Writing and the
Short Story

Uge 36 37 2 uge x
2,25 = 4,5
timer
Uge 39 51. 12 uger
x 2,25 =
27 timer

Skriftlighedsforløb fortsæt
Fokus på kreativ
skrivning. Læsning af
short stories vekslende
med skriveværksted.
Fokus på forfatteres
skriveproces mv.

1.hf
Forår

I alt 18 uger x 2,25 = 40,5
timer

Periodepensum

HF-kompetencer

Udvikling af
ordforråd,
læsekompetence,
grammatisk
kompetence
Skriftlighedsforløb.
Fokus på kreativ
skrivning vekslende
med grammatiske
øvelser mv.

Udvikle skriftlighed
og
formidlingsbevidsthe
d på engelsk
Analyse og
fortolkning. Udvikle
skriftlighed og
formidlingsbevidsthe
d på engelsk. Læse

Uge 2 uge 11
9 uger x
2,25 =
20,25 timer

Adolescence, Alienation
and the Loss of Innocence
Ved bl.a. værklæsning
(Catcher in the Rye)
tekstarbejde, skriftligt
arbejde, mundtlig
fremlæggelse

Analyse og
fortolkning
mundtlig og skriftlig
fremstilling.
Fokus på
progression

Uge 12 15 - 4 uger
x 2,25 =
9 timer

Periodelæsning.
Chaucer og Shakespeare.
Tekstarbejde og
litteraturhistorisk læsning

Indsigt i den literære
periode forud for
Shakespeare
Kunne perspektivere
tekster til en
historisk periode.

Uge 17 Sprogligt område, fokus på
22, 5 uger kommunikationsstrategier
x 2,25 =
og retorik
11,25 timer

Formidlingsbevidsth
ed og indsigt i
sproglige
virkemidler

2. Hf
Efterår
2019

16 uger x 2,25 = 24 timer

Uge 34 37
4 uger x
2,25 timer
= 9 timer

Romantik, realisme og
moderne litteratur.

Indsigt i den
litterære periode
forud for- og
overgangen til
moderne litteratur

Uge 39 41, 3 uger
x 2,25
timer =
6,75 timer

Nonfiction. Aktuelle
artikler fra aviser og
tidsskrifter som The New
Yorker.

Sproglig kompetence
Genrekendskab og
indsigt i
samfundsmæssige
forhold i
engelsksporgede
lande

Uge 43 51, 9 uger
x 2,25 =
20,25 timer

Fokus på aktuelle
forfattere, deres biografier
og eksempler på tekster
Individuel læsning og
selvstændig analyse og
fortolkningsarbejde med
mundtlig præsentation for
klassen.

Indsigt i aktuel
fiktion. Analyse og
fortolkning progression i
arbejdsform og
tekstarbejde samt
mundlig
præsentation

2. hf forår

15 uger x 2,25 = 33,75
timer

Uge 2 13, 10 uger
x 2,25
timer =
22,5 timer

The American Dream
belyst ved bl.a.
værklæsning (The Great
Gatsby) og nonfiktive
tekster og dokumentarfilm.

Perspektivere tekster
og andre udtryk
kulturelt,
samfundsmæssigt og
historisk.
Indsigt i amerikansk
samfundet i
1920erne
sammenlignet med
USA i dag.

Uge 14 21, 7 uger
x 2,25
timer =
15,75 timer

Film som kunstart.
.
Medieplatforme, fx
youtube, sociale medier
med fokus på engelsk som
globalt sprog.

At få kendskab til
amerikanske og
britiske film i en
historisk og kulturelt
sammenhæng.
Indsigt i en
digitaliseret verden
med engelsk som
lingua franca.

ISØ

