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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2016 – Maj 2017

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold Hh1116-MAR-F17 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Ti-

tel 1 

Introduction to reading literature 

Ti-

tel 2 

Area Study UK 

Ti-

tel 3 

Multicultural Britain 

Ti-

tel 4 

 

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

Titel 1 

 

Introduction to methods for literary analyzis  

Indhold Blooms taksonomi – redegørelse – analyse – fortolkning 

 

Analyse af fiction: 

Narration & point of view: 

Charlie Fish: Death by Scrabble 

Kathryn Simmonds: Letter from the Understudy 

 

Setting: 

Joy Booth: Jesse 

Crystal Arbogast: The Cellmate 

Richard Rive: The Bench 

 

Characters: 

Tea Obreht: The Sentry



 

Side 2 af 9 

Kurt Vonegut: The Lie 

 

Compositon: 

Mike Benson: Room full of Angels 

 

Language and style: 

Walter Dean Myers: The Baddest Dog in Harlem 

 

Supplerende stof: 

Film: Trainspotting 

 

Omfang 

 

Ca. 45 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål, Blooms taksonomi, metode til litterær analyse, PEE-metoden 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde med resumeer, skrivehandlinger og analyse, 

samt par- og gruppearbejde med analyse af tekster. Skriftlige opgaver vedr. de tek-

ster, der er arbejdet med. 

 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Area Study UK 

Indhold Introduktion:  
http://youtu.be/rNu8XDBSn10    United Kingdom/Great Britain – differences  
Overblikstekst:  
Britain Past and Present, systime: 

 What’s in a name s.7‐8  
 History in a little more detail: The 18th Century til og med UK Today s. 22‐32 
 Politics s. 41‐53 
 Class s. 77‐82 
 The Rich: Mind the gap 

Destination England, Gyldendal: 
 The English s. 38‐41 +12‐13 
 History in brief: s. 18‐29 

http://youtu.be/PNvtTAgnzRo British Political History  
 

Social Class in Britain: 

Kilde: Woodlands Ressources, Woodlands Junior, http://resources.woodlands-jun-

ior.kent.sch.uk/customs/questions/class.htm 

 

Stephen Liddell: History of Social Classes and Does Class Matter? 

http://stephenliddell.co.uk/2013/04/06/history-of-social-classes-and-does-class-mat-

ter/  
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http://www.nationalarchives.gov.uk/education/empire/intro/default.htm : British 
Empire 
 
Angles,  Gyldendal:  

 Empire: How Britain Made the Modern World 
 

Wider Contexts, Gyldendal: 
George Orwell: Burmese Days (extract) 
 
www.bbc.com/news/uk-politics-26515129 : Britain and the EU: A long and rocky rela-
tionship 
 
Supplerende materiale: 

http://youtu.be/QM7T4J82oKI : The truth about immigration into the UK 

Film: A United Kingdom  (http://www.imdb.com/title/tt3387266/ ) 

 

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Introduktion til non-fiktionsanalyse 

Opnå og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelate-

rede 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 og deltage i samtale om almene, litterære, samfunds-

mæssige og erhvervsrelaterede emner 

  

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, fremlæggelser, virtuelle arbejdsformer, samt 
skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Multicultural Britain 

Indhold  
London, Migrant City, systime: 
Ranbir Sahota: Chameleon 
 
Contexts: Gyldendal: 
Hanif Kureishi: My Son the Fanatic 
 
Current, November/December 2005: 
World Report: Target London 
Young, British and a Suicide Bomber 

 

Omfang Ca. 15 lektioner 
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Særlige 

fokus-

punkter 

Opnå og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelate-

rede forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

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

mæssige og erhvervsrelaterede emner 

 

Analysere tekster 

Skriftlig formulering af kortere tekster  

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Samtale om almene og samfundsmæssige emner 

  

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, projektarbejdsform og skriftligt arbejde 

 

 
Retur til forside 

 

Termin August 2017 – Maj 2018

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold Hh1116-MAR-F18 

 

 

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 

Ti-

tel 7 

 

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

 

Area Study USA 

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

rende 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 

American 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 

USA vs Denmark, Hofstede comparison 

 

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

People 

 

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. 50 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
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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 sagpro-

satekster med henblik på videnstilegnelse. Derudover er der arbejdet med gramma-

tiske hovedområder 

 

Faglige mål: 

– 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 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 resumeer og længere, selv-

stændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, skriftligt ar-

bejde, 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 

Sylvia Flute: I want to make changes 

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

Bizreport.com: Hipanic-specific marketing found lacking 
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Supplerende stof: 

Dokumentar: America’s Great Indian Nations: https://youtu.be/MazI9dFA6ME  

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

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 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 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 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 ar-

bejdsformer 

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

arbejde 

 

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  
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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. 

 

Faglige mål: 

– 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 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Ti-

tel 4 
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Ti-

tel 5 

 

Ti-

tel 6 

 

Ti-

tel 7 

 

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

Titel 2 

 

 

Indhold  

Omfang 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 

Retur til forside 

  


