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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2013/14 

Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium 

Uddannelse HHx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Michael Ebbesen Schmidt 

Hold Hh11 

UVB-betegnelse Hh1112-marketing 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Områdestudium Storbritannien 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 The British Empire 

*** *** 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Områdestudium Storbritannien 

Indhold What’s up, Britain?, Gyldendal 2008: p. 68, pp. 129-131, pp. 174-179, pp. 209-214 

Club, September/October 2008: The Report,  

Let’s Face The World, systime 2002 (Britain’s Black Community),  

Current, September/October 2001 (Arranged Marriage in the UK),  

LONDON – Migrant City, systime 2005 (Ranbir Sahota, Chameleon),  

Current, January/February 2004 (Understanding Islam),  

Contexts, Gyldendal 2004 (Hanif Kureishi, My Son the Fanatic),   

Current, November/December 2005 (World Report: Target London),  

The Sunday Times, February 19, 2006 (Immigrant Britain), 

Current, Teenage Asylum Seekers 
“Young, British and a suicide bomber” 

 

BBC webpages: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4346812.stm 

 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/bo

mbers.stm 

 

Gruppeprojekt om Terrorbombningen i London. Eleverne laver egne hjemmesider om 

selve begivenheden, og indhenter selv materiale hertil. Hjemmesiderne skal fungere 

som præsentationer og skal kunne ”stå alene”. 

 

Film:  

East is East 

This is England 

 

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Forløb omhandlende historiske og aktuelle forhold i Storbritannien. Gennem forløbet 

har elverne opnået kendskab til forskellige aspekter af britisk samfund og nyere historie. 

Blandt de opfyldte mål fra læreplanen er:  

- Træning i og styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for autentisk 

engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en nogenlunde 

varieret syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- Træning i og anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større 

tekstmængder med henblik på udvælgelse af stof 

- Anvendelse af relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere 

tekster 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4346812.stm
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/bombers.stm
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/bombers.stm
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og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af 

aktuelle forhold 

- Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af 

ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner 

Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde 

 

Projektarbejdsform ved udarbejdelse af hjemmeside 

 

Skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Grammar Rules + diverse øvelser på nettet eller hjemmelavede interaktive 

øvelser 

 

Omfang 

 

Uspecificeret: sideløbende med diverse emner 

Særlige fokuspunkter Viden om det engelske sprogs opbygning 

Sproglig opmærksomhed og korrekthed 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde 

Individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

The British Empire 

Indhold Udvidelse af områdestudiet Storbritannien til mere at fokusere på det britiske 

emperium særligt Indien.  

 

Dokumentaren: The British Empire in Colour (3 dele) 

 

Kompendium  

 

In the English Speaking Empire,  

The Spread of English p.6-11 

India Biggest Democracy p.62-69 

Pakistan, Land of the Pure p. 72-75 

 

Britain Past and Present p. 25-40 

 

 

Omfang 

 

15 

Særlige 

fokuspunkter 

Selvstændigt forløb i forlængelse af ovenstående emne om historiske og aktuelle 

forhold i Storbritannien. Gennem forløbet har elverne opnået kendskab til nogle af 

de problematikker, der er knyttet til den multikulturelle demografi i Storbritannien 

samt, baggrunden for denne demografiske sammensætning. Blandt de opfyldte mål 

fra læreplanen er:  

- Træning i og styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for 

autentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en 

nogenlunde varieret syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- Træning i og anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i 

større tekstmængder med henblik på udvælgelse af stof 

- Anvendelse af relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere 

tekster 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien til analyse 

og perspektivering af aktuelle forhold 

- Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og 

formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner 

Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Termin Aug. 2013 - juni 2014 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Michael Ebbesen Schmidt 

Hold UVB-EngelskAhh1112-F14 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 3 Die Herren live and U2 lyrics 

Titel 4 Area Study USA 

Titel 5 U.S. Gun Culture – Politics, Culture, Freedom 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Die Herren live and U2 lyrics 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

U2 sangtekster: 

Walk On 

Where The Streets Have No Name 

Pride 

I Still Haven’t Found What I’m Looking For 

Sunday, Bloody Sunday 

Angel of Harlem 

Miss Sarajevo 

Seconds 

White as Snow 

Mothers of the Disappeared 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne arbejdede i små grupper med at analysere og fortolke ca. to sangtekster 

pr. gruppe, som de så præsenterede for klassen. Ligeledes lavede hver gruppe en 

dansk introduktion til de sange, de havde beskæftiget sig med – disse blev sammen 

med sangteksterne trykt i et hæfte, som blev omdelt til alle tilhørere ved en Die 

Herren koncert i den lokale kirke. 

 

Faglige mål: 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

– anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny 

viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

– redegøre sammenhængende for almene, litterære, samfundsmæssige emner 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Area Study USA 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Kernestof: 

Animationsfilm: Growth of a Nation: http://www.animatedatlas.com/movie.html  

Amerikanske værdier – samtale på klassen ud fra udvalgte tekster + nettet 

 

BBC News: Country Profile: United States of America: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm  

 

BBC News: Melting Pot America: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4931534.stm  

 

Datesman, Maryanne Kearny, Crandall, Joann & Kearny, Edward N.: The 

American Ways, an introduction to American culture, 3rd. ed. Prentice  

Hall Regents, 2005 

Introduction  

Traditional American Values and Beliefs 

The Frontier Heritage 

 

Gold Rush: 

The discovery of gold in California – By Gen. John A. Sutter 

http://www.sfmuseum.org/hist2/gold.html 

 

Captain’s Sutter’s account of the first discovery of the gold 

http://www.sfmuseum.org/hist2/gold2.html 

 

A New Entrance: John Steinbeck: Excerpt from the Grapes of Wrath: Migrant 

People 

 

Film: How the West was Won 

  

Supplerende stof: 

Musik-projekt: Made in America (American made products) 

 

 

 

Grammatik: 

Ordklasser 

Substantiver ental/flertal/genitiv 

Verber nutid/datid/før nutid/før datid/fremtid 

Verber simpel/udvidet tid 

Uregelmæssige verber  

Kongruens 

Ordstilling  

 

Omfang Ca. 70 lektioner 

http://www.animatedatlas.com/movie.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4931534.stm
http://www.sfmuseum.org/hist2/gold.html
http://www.sfmuseum.org/hist2/gold2.html


 

Side 10 af 18 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med at opnå viden om det amerikanske samfund, kultur og 

sprog. De har arbejdet med analyser af fiktion og film, ligesom de har læst 

sagprosatekster med henblik på videnstilegnelse. Derudover er der arbejdet med 

grammatiske hovedområder 

 

Faglige mål: 

 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination 

med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer 

fremmedsprog, i det daglige arbejde 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

– anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden 

om sprogområdet 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og 

samfundsmæssige sammenhænge 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder resumeer og længere, 

selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbedje, skriftligt arbejde, 

mundtlige fremlæggelser, eksperimentelt arbejde f.eks. med google docs 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

U.S. Gun Culture – Politics, Culture, Freedom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof. 

 

Kernestof: 

US Constitution 

The Second Amendment 

Amerikanske værdier – samtale på klassen ud fra udvalgte tekster + nettet, tråde 

tilbage til tidligere forløb om USA’s historie 

 

Craik, David (The Big Issue): All Eggs in One Basket 

U.S. Gun Culture 

 

Columbine & Beyond:  

Gun Politics 

The Second Amendment – Myth and Meaning 

The NRA and the Second Amendment 

 

Supplerende stof: 

Handout: Guns Survey 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med at opnå viden om det amerikanske samfund, kultur og 

sprog. De har arbejdet med analyser af fiktion og film, ligesom de har læst 

sagprosatekster med henblik på videnstilegnelse. Derudover er der arbejdet med 

grammatiske hovedområder 

 

Faglige mål: 

 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i 

kombination med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer 

fremmedsprog, i det daglige arbejde 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

– anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny 

viden om sprogområdet 
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– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og 

samfundsmæssige sammenhænge 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder resumeer og længere, 

selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbedje, skriftligt 

arbejde, mundtlige fremlæggelser. 

 

 

 

Retur til forside 

 
  



 

Side 13 af 18 

Termin Aug. 2014 - juni 2015 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Michael Ebbesen Schmidt 

Hold UVB-EngelskAhh1112-F15 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 5 Dreams, Goals and The Real World 

Titel 6 War and Peace – Lessons from Vietnam 

 

Titel 7 

 

Google – A World Altering Company 
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Titel 5 

 

Dreams, Goals and the Real World 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Martin Luther King: I have a Dream – speech 

Ana Maria Corona: Coming to America, to clean 

 

Book: Twelve by Nick McDonell 

Movie: Twelve 

 

Supplerende stof: 

www.Geert-hofstede.com – country comparison 

 

Grammatik: 

Omskrivning med to do 

Passiv  

Modalverber 

Flertydige/problematiske verber dansk-engelsk 

Uregelmæssige substantiver 

 

Omfang 

 

Ca. 65 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har i forbindelse med læsningen af Twelve bl.a. arbejdet med 

personkarakteristik, miljø, sprog, fortæller og point of view, og tema, og der er 

arbejdet med skriftlig formidling af analysearbejdet i form af mindre skriftlige 

opgaver vedr. et aspekt af den litterære analyse af gangen, og de har afslutningsvis 

arbejdet med analytical essay. De er derudover blevet introduceret til analyse af 

poesi/lyrik i forbindelse med en kort passage i bogen. 

 

Litterær analyse, herunder analyse af tale og retoriske virkemidler. 

 

I arbejdet med bogen vs. filmen Twelve, har eleverne arbejdet med de forskellige 

filmiske virkemidler der anvendes i filmen, med særligt fokus på, hvordan filmen 

forsøger at ramme bogens udtryk. Afslutningsvis har eleverne præsenteret en 

sammenlignende analyse af hovedforskellene mellem film og bog.  

 

Faglige mål: 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

– anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination 

med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

– anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

http://www.geert-hofstede.com/
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henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer 

fremmedsprog, i det daglige arbejde 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster 

– anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny 

viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

– redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder resumeer og længere, 

selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer 

(google docs), skriftligt arbejde, fremlæggelser 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

War and Peace – Lessons from Vietnam 

Indhold Kernestof: 

Jensen, Lars Stæhr and Frederiksen, Peter: With God On Our Side, A Vietnam 

War Anthology, systime, 2001 

A Historical Introduction (dansk) 

Nicholas Tomalin: The General goes zapping Charlie Cong 

Bernard Edelman: Dear America: Letters Home from Vietnam 

(1985)  

Le Ly Hayslip: A world turned upside down 

Voices of Dissent:  

Norman Mailer: The Armies of the Night  

Paul Sgroi: To Vietnam and Back 

Ron Kovic: Born on the Fourth of July (extract) 

 

Kovic, Ron: Born on the Fourth of July; CORGI BOOKS, 1990; copyright Ron 

Kovic, 1976 

Chapter 1 + 2 

Clausen, Birgitte Prytz: Politics in a global world, systime, 2008 

Evan Wright: Generation Kill 

 

Film: Born on the Fourth of July  

 Oplevelsen af Helvede: Dear America: Letters home from 

Vietnam 

 

Lyrik/poesi: 

Billy Joel: Goodnight Saigon (1981) 

Billy Joel: Christmas in Falluja 
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John Fogerty: I can’t take it no more 

Dan Daley: Still in Saigon (1981) 

 

Aljazeera:  

Former Iraqui Ambassador, Faruq Ziada: Iraq is a war-torn nation 

 

Veterans for Peace: 

Gerry Gordon, Vice President, Veterans For Peace: Time to Learn 

the Lessons of Failed U.S. Wars 

University of Groeningen website:  

Richard M. Nixon: The Silent Majority (Vietnamization) Speech 

ForeignPolicy.com 

James Traub: Leaving with Honor 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 uger af 4 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Analysere tekster 

Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig 

analyse, tekstforståelse og formidling 

Planlægning og formidling af fagligt stof 

Forstå varierede former for autentisk engelsk 

Analysere, fortolke og perspektivere tekster 

Anvende viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA til 

analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder  resumeer og længere, 

selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner som f.eks. 

analytiske essays 

Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og 

samfundsmæssige emner 

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks 

Grammatik 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde herunder 

fremlæggelser 

 

 

Retur til forside 
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Titel 7 

 

Google – A World Altering Company 

Indhold Kernestof: 

Scott, Virginia:  Google – Corporations That Changed The World, Greenwood Press, 

 2008, Chapter 1, 2, 3, 4 + 10 

 

Girard, Bernard:  The Google Way; No Starch Press, 2009, Chapter 4, 5, 6 

 

Clausen, Birgitte Prytz: Politics in a global world, systime, 2008 

Evan Wright: Generation Kill 

 

Film: Download: The True Story of the Internet, Part 2: Search – The Rise of 

 Google and Yahoo, Discovery Channel, 2008 

 

 
Websites: 
 "An Ode to Google" By Natalie 

 http://google-au.blogspot.dk/2009/06/ode-to-google.html  
 

 Company website, mission etc.: 

 https://www.google.co.uk/intl/en/about/company/ 

 

 Google Super Bowl Commercial – Parisian Love 

 https://www.youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU 

 

 

Gruppeprojekt: Udarbejdelse af egen reklamefilm for ét af Googles produkter. 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 uger af 4 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Analysere tekster 

Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, 

tekstforståelse og formidling 

Planlægning og formidling af fagligt stof 

Forstå varierede former for autentisk engelsk 

Analysere, fortolke og perspektivere tekster 

Anvende viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA til 

analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder  resumeer og længere, 

selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner som f.eks. 

analytiske essays 

http://google-au.blogspot.dk/2009/06/ode-to-google.html
https://www.google.co.uk/intl/en/about/company/
https://www.youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU
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Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære og 

samfundsmæssige emner 

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks 

Grammatik 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde herunder 

fremlæggelser 

 

 

 


