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Anmeldelser
ENGELSK
A piece of cake,
Klar til prøven
i engelsk
Af Heidi Signe
Kokholm og
Lene Nielsen
System:
A piece of cake
96 sider, 995 kr.
ekskl. moms
Alinea

A piece of Cake, Klar til prøven i engelsk
er en håndsrækning til prøverne i engelsk.
Dette materiale gør det nemt og overskueligt at forberede prøven. Materialet er en
lærervejledning med ressourcer og information til læreren om prøven og prøveforberedelsen. Der er 6 temapakker med
tekstopgivelser, prøveoplæg samt forslag
til prøveforberedende undervisningsaktiviteter.
Temaerne er: Colourblind - Is Race an
issue? Coming of Age, Immigration, It is
My Life, Terrorism og Urban life.
Til hvert tema er der en post-it-side med
ideer til topics til elevens præsentation.
Postils til de respektive temaer indikerer
forskellige vinkler på et tema, eksempelvis
har Colorblind – is Race an Issue? både
historiske indfaldsvinkler, nyere hændelser
med sorte involveret og organisationer,
f.eks. Black lives matter.
Flere af temaerne arbejdes der ofte med
i 9. klasse, og de dækker en bred vifte af
emner om kultur- og samfundsforhold i de
engelsktalende lande, og materialet giver
absolut en hjælpende hånd for engelsklærere, også selv om de ikke har arbejdet
med A Piece of Cake.
Der er oversigter indeholdende forslag til
tekster – de tekster, som findes i A Piece
of Cake 9 – men også andre kilder. F.eks.
tekster fra nogle af Focus on-serien. Derudover er teksterne på webdelen til prøvematerialet nævnt, herunder film.
”Har du bog, har du web”. Ved køb af
lærervejledningen følger elev- og læreradgang til webressourcer på apieceofcake.
alinea.dk. Her finder man supplerende
tekster, links og videoer til både elever og
lærer, adgang til My own Dictionary, prøveoplæg, prøveforberedende aktiviteter, eksempler på elevemner og dispositioner og
meget mere. På webdelen er der også en
Teacher’s Lounge, og man får som lærer
her f.eks. prøveoplæggene i digital form,
Working with Words-ideer med opgaver
og temaordlister, hvor især sidstnævnte er
et relevant afsæt for klassens og elevernes
eget arbejde.

Et overstueligt materiale, der både kan
støtte og inspirere engelsklærerens forberedelse til prøven og til selve prøven i 9.
klasse.
Charlotte Skov Urup

Focus on
Generation C
- connected,
consuming,
creating

Af Martin Schantz
Faurholt
Students Book/Web
Focus on
Generation C
48 sider, 165,00 kr. ekskl. moms
Teacher’s guide/web
Focus on Generation C
52 sider, 575,00 kr. ekskl. moms
Focuson.alinea.dk
Alinea
Alinea er nu kommet med Focus on Generation C, som er et supplerende materiale
til den emnebaserede engelskundervisning
i 8.-10. klasse, der sætter fokus på engelsksproget kultur i mange lande.
Bøgerne behandler forskellige temaer –
historiske og nutidige – belyst med tekster
inden for både skønlitteratur, poesi, musik,
autentiske interviews og sagprosa.
Bøgerne lægger alle op til debat om aktuelle emner og dermed til tværfaglighed
og projektarbejde.
Focus on Generation C - connected,
cosuming, creating er den nyeste udgivelse i serien.
Temaet er generationen, der altid er online. Med udgangspunkt i tre satiriske kortfilm belyser Martin S. Faurholt, hvordan vi
gamer, dater og udtrykker os personligt
på de sociale medier. Bogen danner udgangspunkt for dialog og kritisk stillingtagen til vores brug af onlinemedier på engelsk.
Der er følgende kapitler:
• Strange Beasts: The future of family
and friendship?
• Sight: It’s like real life, but worse
• Follow me: Got over 100 likes :-)
• Film guide
• Word list
Bogen indeholder scripts og opgaver til filmene samt en filmguide, hvor eleverne lærer filmsprogets vokabular at kende. Der er
mange opgaver til hver film, men de har en
forholdsvis ensartet struktur bogen igennem. I opgaverne arbejder eleverne både
med filmenes indhold, struktur, karakterer
og budskaber. Eleverne lærer også films-

proget at kende, fx betydningen af scener,
kameraføring, lys, lyd og musik samt dramaturgi – altså fortællingen i filmen.
Opgaverne er både mundtlige og skriftlige, men har især fokus på refleksion og
diskussion i forhold til den betydning, visuelle medier spiller i vores hverdag. Bogen
er oplagt som input til forberedelsen af den
mundtlige prøve i engelsk.
Med Student’s Book følger adgang til
websitet focuson.alinea.dk. Her finder
man film, worksheets m.m. Til bogen udgives en Teacher’s Guide med side-for-side-vejledning og ressourcer til læreren,
blandt andet til den mundtlige prøve. Med
Teacher’s guide får man adgang til lærerressourcerne på websitet: focuson.alinea.
dk.
Jeg glæder mig til at afprøve temaet/
bogen i min 9. klasse næste skoleår, da jeg
regner med, at både emnet og de alsidige
arbejdsformener vil være et hit.
Charlotte Skov Urup

TYSK

Hip-deutsch-serien

Flere forfattere
Friløsningsbøger
124 kr. ekskl. moms
Straarup & Co 2019
Hip Deutsch er flere letlæsningsbøger, der
henvender sig til unge i alderen 12-15 år.
Bøgerne er skrevet i et letlæseligt sprog,
men tager ungdomsproblematikker op.

www.englishcenter.dk
Stort udvalg af internationale
undervisningsmaterialer på alle niveauer

Frilæsningsbøger
Kopimapper
Emnematerialer
Film til undervisningsbrug
Grundbøger
Grammatik og ordforråd
Spil/kreativ læring

Tlf. 86 43 22 46 · ec@englishcenter.dk
www.englishcenter.dk
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Kapitlerne i bøgerne indledes med et citat,
som fremhæver og understøtter bogens
tema. Bagerst i bøgerne er der en gloseliste,
og på hjemmesiden www.straarupogco.
dk er der gratis elevopgaver til bøgerne.
Bøgerne er oversættelser fra den danske
Hip-serie. I undervisningen kan man inddrage dele af bøgerne, som læses fælles
i klassen, eller bøgerne kan bruges som
frilæsningsbøger.
De nye bogtitler er: Lächeln, Klappe
halten und gut aussehen!, som handler
om venskab, der bliver sat på prøve; Was
machen wir jetzt?, som handler om musik,
dans, sprut og den første gang sammen
med en ukendt dreng; Sugar, som handler
om sugardating; Ach du liebes Lieschen,
som handler om den første kærlighed.
Uddrag af disse bøger kan nemt indgå i
temaerne på 8. og 9. klassetrin.
Pia Christensen

Mein erstes Buch-serien
Flere forfattere
Frilæsningsbog 16 sider
139,95 kr. ekskl. moms
Turbine 2019

derundervisningen, og de er også, ligesom
deres forgænger, rigeligt gloseret bagerst
i bøgerne. I bøgerne er der flotte billeder,
som understøtter læsningen. Og på hjemmesiden: turbine-undervisning.dk kan der
hentes opgaver til selve bøgerne. Dette
giver mulighed for selvstændig læsning og
emnearbejde i begynderundervisningen,
og dermed lever bøgerne op til Fælles Mål
for tysk.
Pia Christensen

Igen nye udgivelser af letlæsningsbøger på
tysk. Denne gang er det med titler som:
Der Python, Gamer, Skateboard, Der
Samurai, Der Adler, Die Schildkröte, Der
Schwertal og Deutschland.
Altså en serie med lidt til alle interesser.
Disse bøger henvender sig også til begyn-

Giv os dit UNI-login, og læs Sproglæreren på Mit CFU
Sproglærerforeningen har indgået en aftale med CFU om, at både de fysiske
og de elektroniske blade skal være tilgængelige på Mit CFU.
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Få mere ud af dit
MEDLEMSKAB

dk

Send følgende til formand@sproglaererforeningen.dk:
Dit navn, hvis du er personligt medlem, og dit UNI-login, fx miex058 eller uv57m65s
Skolens navn, hvis I har et insitutionsmedlemskab, og skolens UNI-login, fx acxx0003 eller 219416
I skal kun sende jeres UNI-login og ikke koden.
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Trænger du til inspiration, faglig sparring og networking?
Tag dine fagkolleger under armen, og tag med til et af
Sproglærerforeningens spændende arrangementer!
Fransklærernes dag 2020

Au marché des ateliers
Fransklærernes Dag finder sted d. 23.
januar 2020. Deltagerne på dagen
kommer til at deltage i spændende
workshops, og der bliver rig mulighed
for at få støvet sit franske af i selskab
med fransklærere fra hele landet.
Læs mere på side 16.
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Sproglærerforeningens
sprogkonference 2020

Tema: Så snak dog!
D. 26. marts 2020 afholder Sproglærerforeningen den årlige sprogkonference. Tag del i relevante workshops,
og kom hjem med favnen fuld af værktøjer til at få eleverne i tale.
Læs mere på Sproglærerforeningens
hjemmeside.

Engelsk Fagudvalg tilbyder
kursus på din skole

Book et kursus med Engelsk Fagudvalg, og få inspiration og idéer til generelle øvelser og aktiviteter, der kan
anvendes direkte i undervisningen.
Læs mere på Sproglærerforeningens
hjemmeside.

