
Side 1 af 8 

 

Undervisningsbeskrivelse 
Termin  Juni 2019
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Uddannelse  HHX 

Fag og niveau  Engelsk A

Lærer  Laila Thim (LT) 
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Forløbsoversigt (3) 
Forløb 1  Multicultural Britain 

Forløb 2  Area Study USA 

Forløb 3  Dreams, Obstacles and Crossing Frontiers
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Forløb 1: Multicultural Britain 
Forløb 1  Multicultural Britain 

Indhold   
Multicultural Britain - What does it mean?, Aboutimmigration.co.uk, 8 June, 
2018 
http://www.aboutimmigration.co.uk/multicultural-britain-what-does-
mean.html  
 
Young British Muslims are becoming much more liberal - but they aren't 
less religious as a result, The Independent, 5 May, 2018 
https://www.independent.co.uk/voices/british-muslims-ipsos-mori-
liberal-imams-islam-a8334196.html  
 
Huck Magazine: The crisis of masculinity facing young British Muslims - 
You Get Me?" 
https://www.huckmag.com/art-and-culture/photography-2/mahtab-
hussain-you-get-me/  
 
What being stuck between two cultures can do to a person's psyche, 
theconversation.com, 23 August, 2017 
https://theconversation.com/what-being-stuck-between-two-cultures-can-do-to-a-
persons-psyche-80448  
 
There's a remarkable change in the air - our hostility to migrants is on 
the retreat, The Guardian, 19 May, 2018 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/is-
brexit-britain-turning-liberal-as-hostility-to-migration-beings-to-
collapse  
 
Ranbir Sahota: Chameleon 
 
Hanif Kureshi: My Son the Fanatic 
 
Current: Target London Current: Young, British and a Suicide Bomber 
 
Opslagsværker mm.:  
www.minlaering.dk - Engram og Verbix 
https://dictionary.cambridge.org/  
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  
https://www.merriam-webster.com/  
http://www.thefreedictionary.com/  

 

Omfang  37 lektioner / 27.75 timer 
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Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Sprogfærdighed: forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster 
og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige 
regioner og i forskellige stillejer 
Sprogfærdighed: udtrykke sig flydende og spontant med 
formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret 
og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige 
emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til 
selvkorrektion Sprogfærdighed: læse og forstå lange og komplekse tekster 
på engelsk i forskellige genrer og stillejer inden for almene og faglige 
områder fra engelsksprogede regioner, samt tekster på engelsk fra andre fag 
end engelsk 
Sprogfærdighed: skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på 
engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, 
beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed Sprog, 
tekst og kultur: gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster 
Sprog, tekst og kultur: analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse 
af relevant faglig terminologi og metode 
Sprog, tekst og kultur: perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk 
Sprog, tekst og kultur: analysere og perspektivere aktuelle forhold i 
britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af 
engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og 
samfundsmæssige forhold 
Sprog, tekst og kultur: anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Kernestof: 
principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng 
tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive 
tekster 
tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede 
forhold 
et bredt udvalg af tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, 
historiske, kulturelle, og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og 
USA samt mindst en anden engelsksproget region 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, pararbejde og individuelt arbejde med kerneteksterne. Projektarbejde 
vedr. London Bombings 
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Forløb 2: Area Study USA 
Forløb 
2 

Area Study USA 

Indhold  Basale historiske og geografiske forhold, grundlæggende amerikanske værdier, raceforhold mv.  
 
Først er der arbejdet med at få en grundlæggende viden om USA, hvorefter der er arbejdet med analyse 
af både fiktion og sagprosa med udgangspunkt i de overordnede emner.  
 
Især har der været fokus på de amerikanske værdier samt raceforhold. 
 
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 Mammoths to Obama in 8 minutes  
 
http://www.animatedatlas.com/movie2.html  Growth of a Nation 
 
Kearny et al.: American Ways chapter 1: Introduction: Understanding the culture of the 
United States 
 
Kearny et. al.: The American Ways: Chap. 2: Traditional American Values and Beliefs 

 
American Ways: Ch. 12: American Values at the Crossroads Ralph  
 
The American Ways: The American Relgious Heritage 
  
Hofstedes kulturdimensioner - sammenligning USA og Danmark: https://www.hofstede-
insights.com/country-comparison/  
 
Ralph Gardner Jr.: Alpha Women and Beta Men 
 
Chad Kultgen: The Average American Male 
 
Systime; A New Entrance: John Steinbeck, excerpt from Grapes of Wrath: 
Migrant People 
 
Sarah Palin: Keynote Speech at the Inaugural Tea Party 
Convention (excerpt fra Contexts) 
 
The American Ways: Ethnic and Racial Diversity in the United 
States 
 
Billie Holiday: Strange Fruit 
 
Langston Hughes: I Too  
 
Don L. Lee: The Primitive  
 
Martin Luther King Jr.: I have a Dream 
 
Saphire: Strange Juice 
 
NPR: The Difficult Math of being Native American 
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2018/02/
07/583665568/love-and-blood-quantum-buy-in-or-
die-out  
 
Nielsen.com: Hispanic women are cultural catalysts as entrepreneurship, educati-
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on rates rise, according to new Nielsen report 
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2017/hispanic-women-are-
cultural-catalysts-as-entrepreneurship-education-rates-rise.html  

Nielsen.com: How Hispanics emerged as an economic and political power 
house 
http://sites.nielsen.com/newscenter/hispanics-emerged-economic-
political-powerhouse/  

Supplerende stof:  
 
Film: Far and Away

Omfang  56 lektioner / 42.00 timer 
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Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Sprogfærdighed: forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og 
samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner 
og i forskellige stillejer 
Sprogfærdighed: udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i 
præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt 
engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk 
korrekthed og med evne til selvkorrektion Sprogfærdighed: læse og forstå lange 
og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer inden for almene 
og faglige områder fra engelsksprogede regioner, samt tekster på engelsk fra 
andre fag end engelsk 
Sprogfærdighed: skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på 
engelsk om komplekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, 
beherskelse af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed Sprog, tekst 
og kultur: analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med 
anvendelse af relevant faglig terminologi 
Sprog, tekst og kultur: gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster 
Sprog, tekst og kultur: analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af 
relevant faglig terminologi og metode 
Sprog, tekst og kultur: perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk 
Sprog, tekst og kultur: analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, 
amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig 
viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige 
forhold 
Sprog, tekst og kultur: orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder 
udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder 
Sprog, tekst og kultur: anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 
Sprog, tekst og kultur: demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Kernestof: 
det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning ordforråd, 
herunder orddannelse og idiomer 
sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder økonomisk og erhvervsrettet 
fagsprog 
principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng 
tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive 
tekster 
tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede 
forhold 
et bredt udvalg af tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, 
historiske, kulturelle, og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
samt mindst en anden engelsksproget region 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klassesamtaler, individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde. Der er anvendt 
varierede arbejdsformer med både mundtlige og skriftlige elementer. 
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Forløb 3: Dreams, Obstacles and Crossing Frontiers 
Forløb 3  Dreams, Obstacles and Crossing Frontiers

Indhold  Kernestof:

 
Frank Sinatra: New York, New York 
 
Tracy Chapman: Fast Car 
 
Ana Maria Corona: Coming to America, to Clean 
 
Juliet ´Kego Ume-Onyido: An Immigrant’s Prayer 
http://www.praxismagonline.com/an-immigrants-prayer/  
 
Drama: John Biggs: Cowboys don't look down 
 
Roman: Robert Swindells: Stone Cold, Penguin Books, 2016 

Omfang  26 lektioner / 19.50 timer 
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Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Sprogfærdighed: forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og 
samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner 
og i forskellige stillejer 
Sprogfærdighed: udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i 
præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt 
engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk 
korrekthed og med evne til selvkorrektion Sprogfærdighed: læse og forstå lange 
og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer inden for almene 
og faglige områder fra engelsksprogede regioner, samt tekster på engelsk fra 
andre fag end engelsk 
Sprog, tekst og kultur: gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster 
Sprog, tekst og kultur: analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af 
relevant faglig terminologi og metode 
Sprog, tekst og kultur: perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk 
Sprog, tekst og kultur: analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, 
amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig 
viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige 
forhold 
Sprog, tekst og kultur: demonstrere viden om fagets identitet og metod- 
er 

Kernestof: 
det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning ordforråd, 
herunder orddannelse og idiomer 
sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder økonomisk og erhvervsrettet 
fagsprog 
principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng 
tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive 
tekster 
tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede 
forhold 
et genremæssigt bredt udvalg af fiktive tekster af engelsksprogede forfattere, 
herunder mindst ét skrevet værk 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tekstanalyse og fortolkning, individuelt, parvis og i gruppearbejde.

 


