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Forløb 1: Teknologihistorie (20%)

Forløb 1 Teknologihistorie (20%)

Indhold Inspireret af og uddrag fra: Technology and Society, Systime
The Indu-
strial Revolution in Britain
Detroit
Off to the Moon

Noter:
Lav resten af grammatikken fra sidste uge (fra Vælg den rigtige vari-
ant af følgende sætninger.) Læs The Snowman fra sidste uge
Read the document Technology and Society part one
Your presentations of technologies from last week. Læs om gradbøjn-
ing.
Read the text by Robert C Allen
Læs om støtteord
Læs om placering af adverbialled - læg især mærke til forskelle mell-
em dansk og engelsk.
Answer the analysis of Turner's painting Rain, Steam and Speed. Yo-
u'll have to do this at home.
We'll talk about your analysis of Turner's painting Rain, Steam and Sp-
eed from last week.
Read about the Tube in the document below
Grammatik: læs til Relative pronomener
https://forms.office.com/r/bMQ7gRnV4i lærerevaluering Læs om refleksive
pronomener i dokumentet fra sidste uge https://www.npr.org/2014/01/27-
/267145552/the-middle-class-took-off-100-years-ago-thanks-to-henry-
ford?t=1575468535092&t=1584440270836.
Grammatik samme som i går.
Læs om refleksive og relative pronomener i grammatikdokumentet fra sid-
ste uge
Læs om Definerende og parentetiske relativsætninger, Interrogative pro-
nomener og Demonstrative pronomener

Omfang 21 lektioner / 21 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Sprogfærdighed: udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende,
herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskus-
sion på engelsk om almene og faglige emner med relativ høj grad af gra-
mmatisk korrekthed
Sprogfærdighed: læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige
genrer af en vis længde om almene og faglige emner
Sprog, tekst og kultur: analysere og beskrive engelsk sprog med anvend-
else af relevant faglig terminologi
Sprog, tekst og kultur: perspektivere tekster teknologisk, naturvidens-
kabeligt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:
standardsprog og variation, herunder teknologisk og naturvidenskabel-
igt fagsprog
tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fik-
tive tekster
et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af engelsksprogede
forfattere, herunder et skrevet værk
tekster, der behandler etisk og historisk indhold inden for teknologi
og naturvidenskab
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Forløb 2: The American Dream

Forløb 2 The American Dream

Indhold Noter:
Læs om præpositioner foran that i dokumentet fra i mandags. In the doc-
ument Declaration below read the beginning (skip everything written
in italics)
The Declaration of Independence from Monday

Omfang 8 lektioner / 8 timer

Væsentligste
arbejdsformer


