
 
 
 
Faglig udvikling i praksis – engelsk stx. Virtuel afholdelse 
 
Undervisningsministeriet afholder kursus i Faglig udvikling i praksis (FIP) i engelsk på stx. 
 

• FIP2021-25b (stx) 28. januar 2021.  

• Kurset afholdes virtuelt 12.00 – 15.00. Der vil blive sendt et link ud til deltagerne i god tid 
inden kurset. 
 

Formål og indhold 
På dette kursus er temaet skriftlighed og mundtlighed. Der er fokus på overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse og på essayet som skriftlig genre. 
 
Detaljeret program fremgår af bilag 1. 
 
Før kurset: 
Det er en fordel, at kursusdeltagerne orienterer sig i følgende dokumenter før kurset: 
 
Behovsundersøgelse af engelsk fra VIA og NCFF 
Tidligere eksamenssæt på Prøvebanken.dk 
 
 
Materiale 
Alt materiale fra kurset vil blive delt i en fælles mappe i Google Drev, som kan tilgås her: 
 
FIP Rysensteen 

 
 
 
 
 
Jeg glæder mig til at se jer på kurserne – selvom det bliver virtuelt. 
 
Med venlig hilsen 
Anna Holm Grønlund, fagkonsulent i engelsk STX og HF 
 
Børne- og Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Gymnasiekontoret 
Tlf: +40 10 91 83 
e-mail: anna.holm.groenlund@stukuvm.dk 
 

 

https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/Behovsundersoegelse_i_engelsk_VIA_og_NCFF_august_2020.pdf
https://www.prøvebanken.dk/
https://drive.google.com/drive/folders/1wchq5c_KwAjzhLyDVsgSomuaSGYl0A3Y
mailto:anna.holm.groenlund@stukuvm.dk


Bilag 1: Program for FIP2021-25(b) 28. januar 2021  

Programmet er foreløbigt og ændringer kan forekomme. 
11:45 - 12:00 Log-in periode 

12:00 - 12:30 Nyt fra fagkonsulenten 
Herunder opsamling på mundtlig og skriftlig prøve 2020 og 
evaluering af SRP, konsekvenserne af corona samt kort 
gennemgang af rapport on engelskfagets status, VIA & NCFF. 
v. fagkonsulent Anna Holm Grønlund 

12:45 – 13.45 

 

 

Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser - et spørgsmål 
om anerkendelse? (oplæg) 
Hvorfor kan overgangen til gymnasiet opleves som udfordrende for både 
lærere og elever? 
Præsentationen tager afsæt i en behovsanalyse af engelskfaget udarbejdet af 
VIA & NCFF (2020) og et UVM-følgeforskningsprojekt (2013 - 2014), 
som begge belyser overgangsproblematikker fra grundskole til 
ungdomsuddannelser. Der vil være nedslag i grundskolens læseplaner, hvor 
sprogsyn og kultursyn eksemplificeres med udvalgte forløb fra 
fagportalerne i grundskolen set i relation til fagportalerne i gymnasier. Vi 
ser også på, hvad den afsluttende eksamen indeholder og hvad der 
forventes til eleverne til eksamen. Måske skyldes nogle af de udfordringer, 
der møder elever og lærere at faget fortolkes og bedrives ret forskelligt på 
de to niveauer i uddannelsessystemet. 
v. Lone Krogsgaard Svarstad, lektor og ph.d. Læreruddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole. 

14:00 – 15:00 The analytical essay som skriftlig genre (oplæg) 

Oplægget vil tage afsæt i de skriftlige eksamensopgavers Assignment 4 (STX 
A) og Assignment 5 (STX B) og fokusere på de udfordringer, disse giver 
eleverne. Essayet som genre gennemgås, og særligt essayopgaven om 
nonfiktion vægtes i oplægget. Desuden vil kravet om inddragelse af stilistisk 
analyse i A-opgaverne blive behandlet.  

v. Poul Tornøe, Frederiksberg VUC & STX. Formand for 
Opgavekommssionen for STX A. 

 


