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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Aug-Dec, 2016 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Michael Ebbesen Schmidt 

Hold Hh1115-MAR-E16 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Ti-

tel 1 

The British Empire 

Ti-

tel 2 

Områdestudium Storbritannien 

Ti-

tel 3 

Grammatik 

Ti-

tel 4 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

The British Empire 

Ind-

hold 

Introduktion til områdestudiet Storbritannien til mere at fokusere 
på det britiske imperium, særligt Indien. 
 
Kompendium  
What’s up, Britain?, Gyldendal 2008: Chapter 2 – Introduction, pp. 53-56, 
chapter 4 – the world in one country, pp. 119-123 
 
An English speaking world (p 83, A new entrance, Eva Rosenvold et al.) 

In the English Speaking Empire, The Spread of English p.6- 
11  
 
Shooting an elephant by George Orwell (p. 110, Passwords, Eva Rosenvold) 

India Biggest Democracy p.62-69  
 
The 19th century + the 20th century (p. 25-40, Britain past and present, Chris Plougheld) 

Key moments in British history – group project. 

 

 

Om-

fang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 

fokus-

punk-

ter 

Selvstændigt forløb som introduktion til emne om historiske og aktuelle forhold i Storbri-
tannien. Gennem forløbet har eleverne 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 va-
rieret 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 aktu-
elle forhold  
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 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, samfunds-
mæssige og erhvervsrelaterede emner 

 Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

  

Væ-

sentlig-

ste ar-

bejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Områdestudium Storbritannien 

Indhold What’s up, Britain?, Gyldendal 2008: 

 Why UK teenagers struggle to cope, pp. 23-25, 

 Under the skin, pp. 45-49, 

 Never went to church, pp. 50-52, 

 The White Family, pp. 107-118, 

 Introduction to political system, pp. 161-168, 

 Education, pp. 185-190,  

 Minorities feel more British than whites, pp. 57-61, 

 Immigrants push population, pp 82-85, 
 
 
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”  
 
Gruppeprojekt om Terrorbombningen i London.  
 
Movie: This is England (2006) 
TV-series: This is England ‘86, This is England ’88 & This is England ‘90 
(focus on historical context 80ies/90ies Britian, Thatcher etc.) 
 

Songs:  

Never went to church, Mike Skinner 

Working Class Hero, John Lennon (Green Day) 

 

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner 
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Særlige 

fokus-

punkter 

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 tek-
ster 

 Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktu-
elle 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, samfunds-
mæssige og erhvervsrelaterede emner  

 Formulering af forskellige teksttyper skriftligt 

  

Væsent-

ligste ar-

bejds-

former 

Klasseundervisning/ virtuelle arbejdsformer/ gruppearbejde/ pararbejde/ projektar-
bejdsform/ anvendelse af fagprogrammer/ skriftligt arbejde/ eksperimentelt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Grammatik 

Indhold Grammar Rules og Engram.dk 
+ diverse øvelser på nettet eller hjemmelavede interaktive øvelser 
 
Særligt fokus på: Kongruens, Verbaltider, Adjektiv/adverbium, Genitiv 
 

Shorties – the world’s shortest stories (p. 152, Passwords, Eva Rosenvold) 

 

 

Omfang 

 

Uspecificeret: sideløbende med diverse emner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Viden om det engelske sprogs opbygning  
Sproglig opmærksomhed og korrekthed  

  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/ virtuelle arbejdsformer/ pararbejde/ anvendelse af fagprogram-
mer/ skriftligt arbejde/ individuelt arbejde 

 

 

Retur til forside 
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Termin Maj-juni, 2017 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold Hh1315-VØ-F17 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Ti-

tel 4 

Area Study USA 

Ti-

tel 5 

Race and Ethnicity in the US 

Ti-

tel 6 

Dreams, Goals and the Real World 

  

 

 

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  

http://youtu.be/UJVxNfjwP-U The United States - A Basic intro for kids 

http://youtu.be/9RhPlrgk0-0 The US Location, size and regions 

https://youtu.be/FtrWvkCzUOQ History of America - from Dinosaurs to Obama in 

8 minutes 

 

BBC News: USA Time line: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1230058.stm  

 

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

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

Hall Regents, 2005 

Introduction  

Traditional American Values and Beliefs 

The Frontier Heritage 

The American Religious Heritage
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USA vs Denmark, Hofstede comparison 

 

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

ple 

 

LeAlan Jones: Our America, Contexts 

 

Ralph Gardner Jr.: Alpa Women and Beta Men, Angles 

 

Chad Kultgen: The Average American Male, Angles 

 

Sarah Palin: Keynote speech at the Inaugural Tea Party Convention, Angles 

 

Supplerende stof: 

Film: Far and Away 

Temadag om det amerikanske valg 

 

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner 

 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

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 sagprosatek-

ster med henblik på videnstilegnelse. Derudover er der arbejdet med grammatiske ho-

vedområder 

 

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 for-

hold 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 sam-

fundsmæssige sammenhænge 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder resumeer og længere, selvstæn-

dige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 
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Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

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

mundtlige fremlæggelser, forskellige digitale værktøjer 

 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 5 

 

Race and Ethnicity in the US 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

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

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

Hall Regents, 2005 

Ethnic and Racial Diversity in the US 

 

Billie Holiday: Strange Fruit 

Langston Hughes:  I, too 

Don Lee: The Primitive 

Martin Luther King: I have a dream – speech 

Sapphire: Strange Juice, Voices of the City 

Carol Clark Ottesen: Mommy, where’s my daddy? 

Sylvia Flute: I want to make changes 

Bizreport.com: Study: Latinas want more from social network marketers 

Bizreport.com: Hipanic-specific marketing found lacking 

 

Supplerende stof: 

Film: Niceville 

Dokumentar:  Sioux-indianerne i 100 år 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Eleverne har arbejdet med at opnå viden om racemæssige forhold i USA, samt 

kompetencer i analyse af forskellige tekstgenrer. De har arbejdet med analyser af 

fiktion, retorik, og andre former for sagprosatekster. 

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 ana-

lyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster



 

Side 9 af 14 

– 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 vi-

den om sprogområdet 

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

fundsmæssige sammenhænge 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder præsentationsmateriale til at 

understøtte fremlæggelser af analyser. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde bl.a. med googledocs, individuelt ar-

bejde 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Dreams, Goals and the Real World 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

Kernestof: 

Melvin Burgess: Billy Elliot 

 

Frank Sinatra: New York, New York 

Tracy Chapman: Fast Car 

Ana Maria Corona: Coming to America, to Clean 

John Biggs: Cowboys don’t look down  

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har i forbindelse med læsningen af Billy Elliot arbejdet i grupper med 

hver sit analyseelement, dvs. med personkarakteristik, miljø, sprog, fortæller og po-

int of view, og tema  

 

I forbindelse med Martin Luther King: I have a Dream-speech har eleverne set og 

hørt talen samt arbejdet med retorisk analyse.  

 

I forbindelse med John Biggs: Cowboys don’t look down er eleverne blevet intro-

duceret til dramagenren. 

 

Der er desuden arbejdet med analyse af poesi 

 

Faglige mål: 
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– forstå varierede former for autentisk engelsk 

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

tion med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler 

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

lyse, tekstforståelse og formidling 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med 

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

sprog, 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 vi-

den om sprogområdet 

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

samfundsmæssige emner 

– formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder resumeer og længere, selv-

stændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer 

(google docs), skriftligt arbejde, fremlæggelser 

 

 

Retur til forside 

 

Termin Maj-juni, 2018 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold Hh1315-VØ-F18 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
  

Ti-

tel 7 

Globalization with focus on India 

Ti-

tel 8 

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

 

Titel 7 

 

Globalization with focus on India 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

Kernestof: 

World Factbook:  India, Introduction 

 

Goodwright & Olearski: In the English Speaking World, ålykke, 1998 
 India s. 62‐66 

Kumar, Arti & Bæk-Sørensen, Dorte: Discovering India, Lindhardt og Ringhoff, 

2015 
 Education, languages and historical influences, pp. 20‐22 & 26‐28 
 Politics, religion and Gandhi’s legacy of non‐violence, pp.39‐50 & 

57‐61 
 The Blind Men and the Elephant (poem), p. 12 

Flensted, Ruth et. al. : Emerging India, Forlaget ØKNOM, 2004: 
 Caste Struggle pp. 44‐48 
 Women: Marriage, Dowry and Work, introduction 

The Washington Post: In India, a New Seat of Power for Women, 12 October, 2009 
CNN Freedom Project: While India’s girls are aborted, brides are wanted, 3 Septem‐
ber, 2014 

Flensted, Ruth et. al. : Emerging India, Forlaget ØKNOM, 2004: 
 Educational issues, introduction pp 79‐81 
 Compulsory education will help eradicate child labour 
 India’s transformation, introduction 
 India drives into the world car industry 

Rudyard Kipling:  The White Man’s Burden; Wider Contexts, Gyldendal 
Clausen, Birgitte Prytz: Politics in a Global World, systime, 2008 

 Salman Rushdie:  Fighting the forces of invisibility 
 Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations 
 Thomas L. Friedman:  American free trade: Is Ricardo still right? 

Supplerende stof: 
Dokumentar: Blood, Sweat and T‐shirts, episode 1+4 , BBC 

Film: Slumdog Millionaire 
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Omfang 

 

Ca. 50 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Analysere tekster 

Planlægning og formidling af fagligt stof 

Forstå varierede former for autentisk engelsk 

Analysere, fortolke og perspektivere tekster 

Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om samfundsmæssige emner 

Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny vi-

den om sprogområdet og globale sammenhænge  

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks 

Grammatik 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde  

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

War and Peace 

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: 
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Billy Joel: Goodnight Saigon (1981) 

Billy Joel: Christmas in Falluja 

John Fogerty: I can’t take it no more 

 

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 (Vi-

etnamization) Speech 

ForeignPolicy.com: James Traub: Leaving with Honor 

 

Film: 

Dear America, Letters Home from Vietnam (dokumentar) 

Born on the 4th of July 

 

Supplerende stof: 

Tv-udsendelse: 

DR2-Temalørdag: Rock og Politik 

 We shall overcome 

 Next stop Vietnam 

 

Omfang 

 

Ca. 50 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Analysere tekster 

Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig ana-

lyse, 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 og 

verden til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

Skriftligt formulere forskellige teksttyper vedr. komplekse problemstillinger og em-

ner som f.eks. analytiske essays 

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

fundsmæssige emner 

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks 

Grammatik 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde herunder frem-

læggelser 
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Retur til forside 

 

 

 


