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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2018 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Mikkel Herold 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Business project 

Titel 2 Analysing fiction 

Titel 3 Area Study UK 

Titel 4 The British Empire 

Titel 5 Grammatik (fortløbende) 

 
  



 

Side 2 af 8 

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

Titel 1 

 

Business project 

Indhold Fælles forløb for alle hold på grundforløbet. Forløbet er udformet som et projekt-

forløb, hvor eleverne i grupper skal researche og til sidst præsentere en britisk eller 

amerikansk detailvirksomhed. Forløbet afsluttes med mundtlig gruppepræsentation 

samt en skriftlig aflevering i form af en forespørgsel til en af de pågældende virk-

somheder. 

 

Kernestof 

- Asham, Suasanne (2006): Yours Faithfully, Ventus (udvalgte kapitler) 

- Virksomhedernes websites: 

o Harrods http://www.harrods.com/     

o Tesco (https://www.tescoplc.com/about-us/history/) 

o Marks and Spencer: http://corporate.marksandspencer.com/?in-

tid=gft_company  

o Burberry: https://dk.burberry.com/our-history/ and 

http://www.burberryplc.com/  

o Shop Direct (https://www.shopdirect.com/) 

o Macy’s : https://www.macys.com/  

o Wal-Mart (https://www.walmart.com/) 

o Calvin Klein (http://www.calvinklein.dk/about-calvin-klein) 

o Amazon (https://www.amazon.com/) 

o Estee Lauder (http://www.esteelauder.com/) 

- Diverse nyhedssider, fx 

o The Guardian: https://www.theguardian.com/international  

o The Independent: http://www.independent.co.uk/  

o The New York Times: https://www.nytimes.com/  

o Washington Post: https://www.washingtonpost.com/  

o The New Yorker: http://www.newyorker.com/  

o Forbes: https://www.forbes.com/  

o Businessweek: https://www.bloomberg.com/businessweek  

- Analyseinstitutter 

o Nielsen: http://www.nielsen.com/us/ (USA) or http://www.niel-

sen.com/uk/ (UK) 

o Gallup: http://www.gallup.com/ 

o Yougov: https://today.yougov.com/results/ (USA) or 

https://yougov.co.uk/results/ (UK) 

o Pew Research: http://www.pewresearch.org/ 

 

 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

 

http://www.esteelauder.com/
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- udtrykke sig flydende med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale 

og diskussion på velstruktureret mundtligt engelsk om faglige emner 

- læse og forstå tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer inden for 

faglige områder fra engelsksprogede regioner 

- gøre rede for indhold i engelsksprogede tekster 

- perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt og samfundsmæssigt 

- til dels analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske og amerikanske 

regioner på baggrund af engelskfaglig viden om kulturelle, erhvervsmæssige 

og samfundsmæssige forhold 

- orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og 

dokumentere brugen af forskellige informationskilder 

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Projektarbejde, informationssøgning, gruppearbejde, klassepræsentation, formule-

ring af forretningsbreve. 

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

Titel 2 

 

Analysing fiction 

Indhold Forløb der introducerer eleverne til grundlæggende metode inden for litterær ana-

lyse, herunder Blooms taksonomi. Forløbet har haft CAIP-modellen som omdrej-

ningspunkt. 

 

Skønlitterære tekster: 

Charlie Fish: ”Death by Scrabble” 

Joy Booth: ”Jesse” 

John Sam Jones: ”Kiss and Tell” 

Mike Benson: ”Room full of Angels” 

Diverse “shorties” (se http://www.morrimostow.com/excerpts1.htm) 

Walter Dean Myers: ”The Baddest Dog in Harlem” 

 

Supplerende stof: 

”Universal themes” (handout) 

CAIP-model + introduktion til Blooms taksonomi 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

  

- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsenta-

tion, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt en-

gelsk om faglige emner og med evne til selvkorrektion 

- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i litterære genrer og 

stillejer inden for almene områder fra engelsksprogede regioner 

- skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om kom-

plekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, beherskelse af skrift-

sproglige normer samt formidlingsbevidsthed. Der har i denne forbindelse 

været arbejdet med PEE-metoden og five paragraph-essays. 

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anven-

delse af relevant faglig terminologi 

- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 

tekster 

- analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig 

terminologi og metode 

- perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skrivehandlinger og analyse, par- og gruppearbejde med ana-

lyse af tekster, egen produktion af shorties. Skriftlige opgaver vedr. de tekster, der 

er arbejdet med. 
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Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Area Study UK 

Indhold Kortere forløb med fokus på en grundlæggende introduktion til britisk og engelsk 

geografi, historie, kultur og mentalitet. 

 

Kernestof 

- Uddrag fra Louise Otzen, Sophia Rasmussen ”Destination England” 

- ”Boozy, ignorant, intolerant, but very polite - Britain as others see us” (The 

Independent) 

- Lewis Reynolds, “The British Are Anchored by an Islander Mentality” 

- Video: “The Difference between the United Kingdom, Great Britain and 

England Explained” (youtube.com) 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

  

- forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en 

vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskel-

lige stillejer 

- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsenta-

tion, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt en-

gelsk om en bred vifte af almene og faglige emner og med evne til selvkor-

rektion 

- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk inden for almene og 

faglige områder fra engelsksprogede regioner 

- skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om kom-

plekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, beherskelse af skrift-

sproglige normer samt formidlingsbevidsthed. 

- gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster 

- perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

- analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske regioner på baggrund 

af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og sam-

fundsmæssige forhold 

- orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og 

dokumentere brugen af forskellige informationskilder 

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, kortere læreroplæg, fremæggelser. 

 

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

Titel 4 

 

The British Empire 

Indhold Forløb der med udgangpunkt i arbejdet med britisk mentalitet i det forrige emne 

præsenterer eleverne for et grundlæggende overblik over det britiske imperium 

samt tankerne bag. 

 

Kernestof 

- Mrs Ernest Ames: “An ABC for Baby Patriots” (1899) 

- Abigail Dunn: “An overview of the British empire” (www.juliushon-

nor.com) 

- Salman Rushdie: “Good Advice Is Rarer than Rubies” 

- Film: “A United Kingdom” (Amma Asante, 2016) 

- Film: “Ghandi” (Richard Attenborough, 1982) 

- Handout: “What is social Darwinism?” (https://www.iss.k12.nc.us/) 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

  

- forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en 

vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskel-

lige stillejer 

- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsenta-

tion, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt en-

gelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af gram-

matisk korrekthed og med evne til selvkorrektion 

- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 

tekster 

- analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig 

terminologi og metode 

- perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

- analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske og andre engelskspro-

gede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, 

og samfundsmæssige forhold 

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, kortere læreroplæg 

 

Retur til forside 

 
  

http://www.juliushonnor.com/
http://www.juliushonnor.com/
https://www.iss.k12.nc.us/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Grammatik (fortløbende) 

Indhold Forløb der i løbet af alle tre år introducerer eleverne til grammatikkens hovedom-

råder. Følgende emner gennemgås: 

 

• Ordklasser 

• Substantiver herunder tællelighed 

• Genitiv 

• Ordstilling 

• Udsagnsord, herunder kongruens 

• Simpel/udvidet tid 

• Do-omskrivning 

• Passiv 

• Modalverber 

• Sætningsanalyse 

• Adjektiver 

• Adverbier 

• Adverbiernes placering 

• Præposition + that/infinitiv 

• Relative pronomener 

• Præpositioner 

• Kommatering 

 

Kernestof 

- Engram, www.minlaering.dk 

- Egne handouts 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har særligt fokus på at udvikle elevernes evne til at: 

  

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anven-

delse af relevant faglig terminologi 

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, kortere læreroplæg 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.minlaering.dk/

