Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening
Landskursus 2020 – Virtuelt oplæg
Fagkonsulent: Jonas Rasmussen

Dagsorden
• Status med Covid-19 – særlige opmærksomhedspunkter
• Eksamensresultatet 2020 og erfaringer fra årets censur
• Nyt fra eksamenskontoret
• Prøvebanken og eksamensopgaver
• Nyt fra opgavekommissionerne

• SOP (lærerhenvendelse)
• NCFF – Projekter med relevans for engelsk
• FIP 2021 – Program og praktiske oplysninger
• Almen sprogforståelse
• Q&A
2

19. november 2020

Covid-19
• Retningslinjer og lovgivning – Samlet overblik (opdateres)
• https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutionerom-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
• BUVMs breve/orienteringer om Covid-19
• https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-ogundervisningsministeriets-breve-om-covid-19
• Corona – Gode råd til undervisning
• https://emu.dk/hhx/corona-gode-rad-til-undervisning

• Virtuel undervisning i fagene
• https://emu.dk/hhx/corona-gode-raad-til-undervisning/virtuel-undervisningi-fagene

3

19. november 2020

Eksamensresultat
• 2020 (OBS. Covid-19)
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• 2019 (ordinær eksamensafvikling)

Erfaringer fra eksamen 2020
• Udfordringer med censorallokering, da systemer ikke talte
sammen – opgaver frafaldt for mange (undgås i 2021)
• Virtuelt censormøde havde fordele og ulemper
• Generel tilfreds med de nye opgavesæt, jf.
eksamensevaluering
• Fortsat vigtigt, at vi har fokus på helhedsbedømmelse.
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Nyt fra eksamenskontoret
• Fra og med denne vintertermin vil skriftlige opgavebesvarelser blive anonymiseret over for
de skriftlige censorer
• Anonymiseringen vil kun gælde for de skriftlige prøver, der udelukkende er i
Netprøver samt for optagelsesprøverne med ekstern bedømmelse

• Alle elever på htx, hhx, stx, hf og merkantil eux, inkl. de 4-årige tilrettelæggelser, følger
nu læreplaner og prøver efter 2017-reformen, og skal derfor aflægge prøver efter ny
ordning – se også ind-/udfasningsplan på UVM
• OBS. HTX: Engelsk A og B (prøverne stilles til og med sygetermin 2022)
• Censorindberetning

• Behovet for mundtlige censorer er stigende
• Vigtigt at alle institutioners undervisere indberettes korrekt og rettidigt
• Det er egen skole der står for dette, så dobbelttjek altid med jeres admin.

• Censorkonferencen 2021.
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Prøvebanken og eksamensopgaver
• Den nye platform til prøve- og eksamensopgaver,
prøvebanken.dk, åbnede d.19 oktober
• Undervisere får en dedikeret online adgang til prøve- og
eksamensopgaverne, der hidtil har ligget på
Materialeplatformen
• Link: www.prøvebanken.dk
• Terminsprøver?
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Nyt fra opgavekommissionerne
• HTX A og B
• Ny grammatisk delopgave med fokus på elevernes egen tekstproduktion (se
nyhedsbrev #37) – træning af sproglig bevidsthed og refleksionskompetence
– flugter med tankerne om procesorienteret skriftlighed
• Bredden i det grammatiske kernestof (udfordrende ift. netop det funktionelle
sprogsyn og det digitale format)

• HHX og EUX
• Fortsat udvikling af de grammatiske delprøver og udvidelse af disse ift. det
brede grammatiske kernestof (Fokus på koblingen til AP)
• Fokus på hvilke grammatiske emner, der passer bedst til de to niveauer
• Fortsat kvalificering af mailopgaveformatet
• Fælles
• Arbejdet med opgaveinstrukser og opgavernes indlagte taksonomi og
progression
• Uddannelsesprofilen (flere opgaver fungerer på tværs ift. træning)
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SOP (lærerspørgsmål)
• Må man eller må man IKKE tage udgangspunkt i en
dansk virksomhed i SOP?

• Det korte svar er: Nej
• Læreplan, afsnit 3.4
• Når faget indgår i fagligt samspil, skal der anvendes autentisk,
engelsksproget materiale, der med få undtagelser tager
udgangspunkt i eller kan sættes i forbindelse med fagets
kulturområder, således at eleverne kan demonstrere indsigt i fagets
identitet og metode.
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NCFF

OBS. NCFF ser gerne større samarbejdsprojekter inden for
relevante dele af engelskfaget, og gerne sammen med andre sprog
eller på langs af systemet

• Tværgående projekter
• Gå ikke glip – Nyt film- og undervisningsmaterialer, der styrker fremmedsprogene og
vores fokus på karrierelæring
• https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/gaa-ikke-glip/

• Opmærksomhedspunkter:
• Karrierelæring og fremmedsprogsstrategi, AABC

• Projektet har til formål at etablere en sprogindsats, der undersøger, hvordan man kan
motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som
studieretningsfag
• Sprogcoaching som motivation for sproglæring i gymnasiet (flergymnasialt projekt)
• Projektet undersøger, om sprogcoaching kan skabe bedre motivation for sproglæring i
gymnasiet
• Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering
• Projektet sigter mod at skabe rammer for et nationalt lærerkompetenceløft samt en
fremtidssikring af uddannelsen af sproglærere i Danmark vedrørende sprogtestning og
evaluering. Mere specifikt sætter projektet fokus på at videreudvikle sproglærernes
kompetencer og styrke deres viden, praksis og selvtillid i forhold til sprogevaluering og at
gøre dem bekendt med CEFR som en evalueringsramme.
•
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• Øget fokus på CLIL i flere
projekter
• Karrierelæring
• Sprog som
tillægskompetence
• Overgange i
uddannelsessystemet –
fastholdelse af motivation og
glæde ved sprog
• Literacy og vocabulary
building

Karrierelæring – AABC projekt
• Nyt fælles site om karrierelæringsaktiviteter for engelsk, tysk,
fransk og spansk (engelsk og AP under fortsat udvikling)

• Aktiviteterne understøtter Bekendtgørelsens krav om, at
Karrierelæringen skal rumme et dobbelt motivationspotentiale
• Øge interessen i sprogfaget gennem karrierelæringsaktiviteter, der
knytter an til praktiske og virkelighedsnære problemstillinger.
• Aktiviteterne skal virke motiverende og kvalificerende på elevernes
fremtidsforestillinger, hvor de afprøver sig selv i sammenhænge, der
rækker ud over skolen

• Link til Karrierelæring i fremmedsprog
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FIP 2021
• Virtuelt format
• Gældende for alle fag frem til
udgangen af januar
• Gruppearbejde er taget ud
• Skærpet tidsramme
• MEN…stadig fokus på centrale emner
i faget: overgange, skriftlighed og
mundtlighed, fagligt samspil i SOP.
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Praktisk ift. FIP
• Tilmelding:
• GL - Kursustilmelding

• Program:
• Adgang til program og praktiske oplysninger ift. Skype
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Almen sprogforståelse
• Materiale fra FIP – 2020
• https://emu.dk/hhx/almen-sprogforstaaelse/fip

• NY læreplan (2020):
• https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2020

• Læreplanerne er justeret ved at forenkle de faglige mål og detaljeringsgraden i det faglige indhold, så det netop
tilgodeser forløbets introducerende karakter.
• Faget udgøres nu af to hovedelementer:

• styrkelse af elevernes sproglige bevidsthed og sproglige analysefærdighed

• Skærpet fokus på følgende:
• Elevernes sproglige kreativitet og glæden ved sprog
• Selvstændig tekstproduktion
• Verbal og non-verbal kommunikation
• Den merkantile profil i tekstarbejdet

• Elevernes egen tekstproduktion skal bl.a. medvirke til at styrke deres bevidsthed om og refleksion over anvendt
sprog
• Understreger fagets didaktik og fokus på induktiv metode.
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• Den interne prøve:
• Mundtlig
• Skriftlig
• Kombination
• Ingen centralt
indstillet prøve

Q&A

15

19. november 2020

