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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 Hh12 

UVB-betegnelse Hh1213-marketing.psykologi 

 

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), 

George Orwell, Shooting an Elephant. 

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

 

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”. 

 

 

 

Omfang 

 

60 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

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 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, 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 

 

 

 

 

 

  



 

Side 5 af 6 

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. 

 

 



 

Side 6 af 6 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


