LÆRERVEJLEDNING

DR MUSIKARIETS METALSKOLE PRÆSENTERER:

OPENHELL
KÆRE LÆRER,
Vi glæder os til at byde dine elever og dig velkommen til en tour de force af heavy metal.
Carsten Holm, P6 Beat radiovært, guider os og fortæller om baggrunden for musikken.
Før og efter koncerten kan I finde inspiration til dialog og skriftlige opgaver i
Engelsk undervisningen. Elevmaterialet er på engelsk og er målrettet 7.-9. klasse.
Det kan bruges til en enkelt eller flere lektioner.

Af Cand.Comm. Trine Marxen &
Productions Manager Jan ’Fod’ Barfod.
Engelsk version BA - Litt. Kevin S. Grandberg
Grafisk design - Lotte Kvist

LÆRERVEJLEDNING

KONCERT OG FORBEREDELSE
I et hvert kulturmøde er der noget at opdage og opleve. Det er en mulighed
for at blive klogere på verden.
I skal opleve, hvor heavy metal musikken kommer fra og hvordan den har
udviklet sig gennem tiden.
Men hvordan kan heavy metal, noget der kan synes så voldsomt, sort og
djævelsk være godt for sjælen? Er der en mening med galskaben, så at sige?

FØR KONCERTEN
Det handler kort sagt om, at eleverne udtrykker og reflekterer over deres
kendskab og møde med heavy metal musikken og dens kulturer.
Elevmaterialet er bygget op med en kort indføring i heavy metal. Grafisk materiale
er udvalgt til at inspirere og støtte eleverne i kommunikationen. Forklarende titler
og aktive links til kilder og referencer, kan I benytte til at gå på opdagelse i heavy
metal universet.
Målet er, at eleverne indgår i aktiv dialog på engelsk og skriver en kort anmeldelse af koncerten eller et essay om deres personlige oplevelse af mødet
med heavy metal.
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STUDENT MATERIAL

MATERIALET OG KONCERTEN KAN DÆKKE
FØLGENDE KOMPETENCE OMRÅDER I ENGELSK:
EFTER 7. KLASSE
Kompetence område: Mundtlig kommunikation
Kompetence mål: Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende

fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
Færdigheds- og vidensmål: Samtale

1. Eleven kan indgå i en enkel, spontan samtale om kendte emner
2. Eleven kan udveksle synspunkter om kendte emner og situationer
Kompetence område: Kultur og samfund
Kompetence mål: Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
Færdigheds- og vidensmål: Interkulturel kontakt

Eleven har viden om enkle kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede områder
Eleven har viden om udvalgte kultur- og samfundsgrupper
Eleven kan indgå i enkle, forberedte kulturmøder
EFTER 9. KLASSE
Kompetence område: Mundtlig kommunikation
Kompetence mål: Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for

egne synspunkter på engelsk

Færdigheds- og vidensmål: Samtale

Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige emner i et sprog, der passer til situationen
Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale
Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer
Kompetence område: Skriftlig kommunikation
Kompetence mål: Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med

forskellige formål på engelsk

Færdigheds- og vidensmål: Skrivning

Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål
Kompetence område: Kultur og samfund
Kompetence mål: Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund

af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
Færdigheds- og vidensmål: Interkulturel kontakt

Eleven kan kommunikere om egne og andres kulturmøder

side 3

