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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2013/14 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Mikkel Z. Herold 

Hold Hh1212-Marketing  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 British history and society 

Titel 2 Multicultural Britain 

Titel 3 Grammatik (sideløbende) 

Titel 4 Songs about the world 

Titel 5 US history and values 

Titel 6 US gun culture  

Titel 7 The American Dream 

Titel 8 Argumentation, rhetoric and essay-writing (delvis sideløbende) 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 

Titel 1 

 

British history and society 

Indhold Har taget udgangspunkt i lærebogen ”What’s Up, Britain?” (Gyldendal, 2008). For-

løbet er suppleret med læsning af Billy Elliot på tredje år. Følgende områder og 

tekster fra ”What’s up, Britain?” er anvendt i undervisningen: 

 

Snapshot of young Britain 

 ”Teens talking – typical or terrible?” 

 “Why UK teenagers struggle to cope” 

 “Girls binge drink lads under the table” 

 “Boy, 11, shot dead” 

 “New generation of empire building young Brits” 

 "Under the skin" 

 “This is England” (film)  

 

Two-speed Britain 

 “Britain – a ‘disunited’ kingdom?” 

  “Minorities feel more British than whites” 

 ”But did they buy their own furniture” 

 ”The North-South divide is still with us” 

 “Rural towns struggle in two-speed Britain” 

 

Changing demography and family patterns 

 "Majority of births will soon be out of wedlock" 

 

The world in one country 

 "Every race, colour, nation and religion on earth" 

 "Second Generasians" 

 

Enchantment and disenchantment – political issues 

 "Royal visit: Queen Elizabeth in America 

 

Education 

 "The uniform approach works" 

 

Tesco 

 "Will Tesco take over your life?" 

 

Derudover er der arbejdet med følgende temaer, der ikke er dækket i lærebogen: 

 

Scottish independence 

 “Scottish election results: Alex Salmond's victory is a serious threat to the 

Union” (The Telegraph, 6. maj 2011)  

 “Bye, bye England - SNP plans closer Scandinavian ties after independ-

ence” (The Independent, 5. December 2011) 
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 Scottish National Party (partiets hjemmeside, www.snp.org) 

Thatcherism 

 “Iron Lady” (CLUB Magazine, dato?) 

 “Thatcher's legacy: From the poll tax to privatisation - how the Iron Lady's 

policies altered Britain” (Mirror, 4. maj 2009) 
 “They changed our world: Margaret Thatcher” (CLUB Magazine, 

March/April 2011) 

 Diverse videoer fra youtube om disse emner: 

o The Falklands War 

o The miners’ strikes in the 80s 
o Assassination of Airey Neave 

o Brighton hotel bombing 

o Poll tax and poll tax riots 

 “The Iron Lady” (film, 2012) 
 “Billy Elliot” (Melvin Burgess & Lee Hall, 2001) 
 “Billy Elliot” (film, 2000) 

 

Omfang 

 

100 lektioner (heraf cirka 30 på tredje år) 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet, der har strakt sig over det meste af skoleåret, om historiske og aktuelle 

forhold i Storbritannien. Gennem forløbet har elverne opnået kendskab til forskel-

lige aspekter af britisk samfund og nyere historie. Blandt de opfyldte mål fra lære-

planen er:  

- Træning i og styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for au-

tentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en nogen-

lunde 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 perspektive-

re tekster 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæs-

sige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien til analyse og perspekti-

vering af aktuelle forhold 

- Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formid-

ling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, sam-

fundsmæssige og erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, gruppearbejde, individuelle og gruppebaserede præsen-

tationer, oversættelse, versionering, informationssøgning, udvælgelse og præsenta-

tion af relevante oplysninger fra internettet. 

Retur til forside 

 

http://www.snp.org/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Multicultural Britain 

Indhold Forløb om Storbritannien som multikulturelt samfund. 

 

Kernestof 

 

 ”East is East” (film + uddrag af manuskript) 

 “Chameleon” 

 ”My son the fanatic” (film) 
 “Young, British and a suicide bomber” 

 “Torn between cultures, Britain's 'orphans of Islam' turn to terror” 

 “7/7 Bombers: A Psychological Investigation” (dokumentar - 
http://www.youtube.com/watch?v=xJCFi26BRUw) 

 “What young British Muslims say can be shocking - some of it is also true” 

 “My son the fanatic” (film) 
 

Supplerende materiale 

 Critic’s pick: My son the fanatic (video - 
www.nytimes.com/video/2010/02/08/movies/1247466919018/critics-pick-

my-son-the-fanatic.html) 

Omfang 

 

32 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Selvstændigt forløb i forlængelse af ovenstående emne om historiske og aktuelle for-

hold i Storbritannien. Gennem forløbet har elverne opnået kendskab til nogle af de 

problematikker, der er knyttet til den multikulturelle demografi i Storbritannien samt, 

til en vis grad, baggrunden for denne demografiske sammensætning. Blandt de op-

fyldte mål fra læreplanen er:  

- Træning i og styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for auten-

tisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en nogenlun-

de 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, sam-
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fundsmæssige og erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, gruppearbejde, individuelle og gruppebaserede præsenta-

tioner, oversættelse, versionering, informationssøgning, udvælgelse og præsentation 

af relevante oplysninger fra internettet. 

Retur til forside 
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Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Grammatik 

Indhold  

Kernestof 

 Schlünssen, E & J. Schlünssen (2007): Grammar Rules 

 

Gennemgåede grammatiske emner 

 Navneord, herunder tællelighed 

 Ordklasser 

 Ejefald 

 Ordstilling, herunder adverbiernes placering 

 Udsagnsord, herunder kongruens 

 Simpel/udvidet nutid 

 Simpel/udvidet datid 

 Do-omskrivning 

 Passiv 

 Modalverber 

 Adjektiver 

 Adverbier 

 Præposition + infinitiv 

 Pronomener 

 

Supplerende materiale 

 www.engram.dk 

 

 

Omfang 

 

75 lektioner (fordelt over alle tre år) 

Særlige fokus-

punkter 

Løbende grammatikundervisning, dels med afsæt i gennemgåede tekster, dels ud 

fra lærebogen Grammar Rules. Forløbet har i særlig grad understøttet disse faglige 

mål: 

 styrke deres evne til forstå varierede former for autentisk engelsk 

 anvende et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en nogenlunde 

varieret syntaks 

 tilegne sig viden om grammatikkens hovedregler 

 anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, diverse skriftligt arbejde 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Songs about the world 

Indhold Kernestof (sange + tekster): 

 

 Walk on 

 Pride 

 I still haven’t found what I’m looking for 
 Seconds 

 Sunday, Bloody Sunday 

 White as Snow 

 Where the streets have no name 

 Miss Sarajevo 

 Angel of Harlem 

 Mothers of the disappeared 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kort forløb, der har centreret sig om en række sange af U2, der alle refererer til 

virkelige begivenheder eller personer. Forløbet afsluttedes med en koncert med 

U2-kopibandet Die Herren, hvortil eleverne havde sammensat et trykt program 

med diverse oplysninger om numrene. 

  

 Forløbet har i særlig grad understøttet disse faglige mål:   

- Styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for autentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling med særligt fokus på analyse 

af prosa/sangtekster. 

- Anvendelse af relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektive-

re tekster 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæs-

sige forhold i USA og resten af verden til analyse og perspektivering af ak-

tuelle forhold 

- Anvende 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, sam-

fundsmæssige og i mindre grad erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt (koncertprogram). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser i grupper/par, informati-

onssøgning 

 

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

 

Titel 5 

 

US history and values 

Indhold Forløb om amerikansk historie med fokus på de tre centrale dokumenter: Declara-

tion of Independence, The Constitution og Bill of Rights. 

  

Kernestof: 

 ”American Progress (manifest destiny)” (billede) 
 “Early American history” (læreroplæg m. tilhørende materiale) 

 ”Inhabiting America” (fra Contemporary American Society, Akademisk 

forlag, 2000) 

 “Basic American values and beliefs”, “The frontier heritage” og “The 

American Religious Heritage” (fra The American Way: An Introduction to 

American Culture, Prentice Hall Regents, 1983)  

 “Declaration of Independence”, “The Constitution of the United States” 
og “Bill of Rights” (fra http://www.archives.gov/exhibits/charters/) 

 “Convoy” (film, 1978) 
 

Supplerende materiale: 

 Diverse avisartikler om aktuelle emner i USA (elevpræsentationer) 

 “The United States - Location, Size and Regions” (video) 
 “Convoy” (tekst) 
  “Sicko” (film, 2007) 

 Diverse materiale fra foredrag med Finn Madsen (om USA’s rolle verden) 
 

Omfang 

 

80 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Længere forløb der har givet eleverne en forståelse af grundlæggende amerikanske 

værdier og disses historiske rødder. Forløbet har i særlig grad understøttet disse 

faglige mål: 

- Styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for autentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- Anvende af hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekst-

mængder med henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan 

man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde 

- Anvendelse af relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektive-

re tekster 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæs-

sige og i  mindre grad erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og per-

spektivering af aktuelle forhold 

- Anvende af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/
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af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, sam-

fundsmæssige og i mindre grad erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, fremlæggelser i grup-

per/par, oversættelse, informationssøgning, foredrag 

 

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

 

Titel 6 

 

US gun culture 

Indhold Forløbet bygger videre på det foregående forløb og går mere i dybden med ame-

rikanernes forhold til våben.  

 

Kernestof: 

 ”Bowling for Columbine” (film, 1999) 
 “U.S. Gun Culture” (David Craik, fra “All Eggs in One Basket”, 2005) 

  

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kort forløb der, med udgangspunkt i det foregående emne, har givet eleverne en 

grundlæggende forståelse for positionerne i den amerikanske våbendebat. Forlø-

bet har i særlig grad understøttet disse faglige mål: 

- Styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for autentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfunds-

mæssige forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, 

samfundsmæssige og i mindre grad erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, pararbejde, informationssøgning 

 

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

 

Titel 7 

 

The American Dream 

Indhold Forløbet bygger videre på årets foregående forløb og går mere i dybden med be-

grebet ”Den amerikanske drøm”.  
 

Kernestof: 

 “Pursuit of happyness" (film, 2006) 
 “How the American Dream Works” 

(http://people.howstuffworks.com/american-dream.htm)  

 “The American Dream has become a burden for most” (The Guardian, 
22/09/2013) 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kort forløb der, med udgangspunkt i det foregående emne, har givet eleverne en 

grundlæggende forståelse for begrebet ”Den amerikanske drøm” og dens position i 

det moderne USA. Forløbet har i særlig grad understøttet disse faglige mål: 

- Styrkelse af elevernes evne til forstå varierede former for autentisk engelsk 

- Anvendelse af et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks 

- Anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- Tilegnelse og anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfunds-

mæssige forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

- Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtale om almene, sam-

fundsmæssige og i mindre grad erhvervsrelaterede emner 

- Formulering af forskellige teksttyper skriftligt. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, pararbejde, informationssøgning 

 

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

 

Titel 8 

 

Argumentation, rhetoric, textual analysis and essay-writing (delvist sideløbende) 

Indhold I løbet af årene er der arbejdet med sprog- og argumentationsanalyse med udgangs-

punkt i Toulmins argumentationsmodel. Derudover er der arbejdet med essay-

genren i form af five-paragraph essays, skønlitterær tekstanalyse med udgangspunkt i 

analyseskema samt generel, logisk opbygning af tekster med udgangspunkt i den 

såkaldte PQC-teknik (Point-Quotation-Conclusion): 

 

Kernestof: 

 ”The Toulmin Model of Argumentation” (http://www-

rohan.sdsu.edu/~digger/305/toulmin_model.htm) 

 Structure of the five-paragraph essay 

(http://www.gc.maricopa.edu/English/essay/index.html) 

 “PQC-teknik” (eget materiale) 
 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Dette forløb har fokuseret på retorisk analyse og forskellige metoder og fokuspunk-

ter i forbindelse med skriftlig tekstproduktion. Forløbet har i særlig grad understøttet 

disse faglige mål: 

- anvendelse af viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 

sproglig analyse, tekstforståelse og formidling 

- formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder oversættelser, resumeer, 

interne og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstil-

linger af komplekse problemstillinger og emner. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-/tavleundervisning, par-/gruppearbejde, tekstanalyse, processkrivning, essay-

skrivning, skriftlig tekstanalyse 

 

 

Retur til forside 

  

http://www-rohan.sdsu.edu/~digger/305/toulmin_model.htm
http://www-rohan.sdsu.edu/~digger/305/toulmin_model.htm
http://www.gc.maricopa.edu/English/essay/index.html

