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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Aug. 2012 - juni 2013 

Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold UVB-EngelskAhh1312-F13-VØ 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Area Study Great Britain 

Titel 2 Multicultural Britain 

*** *** 

*** *** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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



 

Side 2 af 11 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Area Study Great Britain 

Indhold Kernestof: 

www.visitbritain.com 

Great Britain – an introduction 

History 

Government 

Religion 

The Monarchy 

British Empire 

www.victiorianweb.org 

The British Empire 

 

http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/overview_1945_present_01.shtml 

Overview: Britain from 1945 onwards 

 

Flensted, Ruth et al.: What’s Up Britain, Gyldendal, 2008 

Kap. 2: Two–Speed Britain: 
Introduction 

Minorities feel more British than whites 

The North-South Divide is still with us 

Rural towns struggle in two-speed Britain 

It’s Not Grim Up North 

 

Kap. 3: Changing Demography and Family Patterns 

Introduction 

Immigrants push population 

Majority of births will soon be out of wedlock 

 

Kap. 5: Enchantment and disentchantment – political issues 

Introduction 

Government and Institutions 

Frustration and Disenchantment 

Royal Visit: Queen Elizabeth in America 

 

Kap. 6: Education 

Introduction 

Poor basic skills costing firms 

Parents of under-12s face fines as truancy hits record high 

Keep faith in state schools 

 

Grammatik: 

Substantiver 

Ental/flertal 

Genitiv 

Artikel 

http://www.visitbritain.com/�
http://www.victiorianweb.org/�
http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/overview_1945_present_01.shtml�
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Supplerende stof: 

Flensted, Ruth et al.: What’s Up Britain, Gyldendal, 2008 

Kap. 2: But did they buy their own furniture? 

Kap.3: Teenage mothers see pregnancy as a ‘career move’ 

Kap. 6: The uniform approach works 

 

Omfang 

 

Ca. 90 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Sproglig opmærksomhed 

 

Læse- og stavekompetence 

 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

 

Samtale om almene og samfundsmæssige emner 

 

Skriftlig formulering af kortere tekster  

 

Anvende elektroniske ordbøger og andre elektroniske hjælpemidler til gloseindlæring 

og udtale 

 

Analysere tekster 

 

Planlægning og formidling af fagligt stof 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

projektarbejde med formidling af fagligt stof, processkrivning 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

Multicultural Britain 

Indhold Kernestof: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8318010.stm  (artikel): 

UK population to rise to 71.6 million 

 

Flensted, Ruth et al.: What’s Up Britain, Gyldendal, 2008 

Chapter 4: The world in one country: 
Introduction 

Closing Gaps 

Immigrant Britain 

 

Film: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8318010.stm�
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East is East 
 

Current: Literary Extract 

The Other Side of Truth 

Moslund, Sten Pultz: London, Migrant City, systime, 2005: 

Sahota, Ranbir: 
Chameleon 

 

Engberg-Pedersen, Jonna et. al. : Contexts, Gyldendal, 2004: 

Kureishi, Hanif: My Son the Fanatic 

 

Current November/December 2005: 

World Report: Target: London 

Club November/December 2005: 

Young, British and a Suicide Bomber  

 

Supplerende stof: 
Film: 

Bend it like Beckham 

 

BBC webpages: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4346812.stm 

 

http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/b

ombers.stm 

 

Tekstproduktion: 

Tale 

Essay 

Hjemmeside – artikler, filmanmeldelser mv. 

 

Grammatik: 

Regelmæssige verber 

Kongruens 

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Anvende elektroniske ordbøger og andre elektroniske hjælpemidler til gloseindlæring 

og udtale 

Analysere tekster 

Planlægning og formidling af fagligt stof 

Forstå varierede former for autentisk engelsk 

Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier 

Analysere, fortolke og perspektivere tekster 

Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede for-

hold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

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

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4346812.stm�
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/bombers.stm�
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/investigation/html/bombers.stm�
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fundsmæssige emner 

Grammatik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, projektar-

bejde med formidling af fagligt stof – herunder miniprojekter med fremlæggelse samt 

produktion af hjemmeside vedr. immigrants 

Retur til forside 

 

 

Termin Aug. 2013 - juni 2014 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold UVB-EngelskAhh1312-F14-VØ 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 3 Die Herren live and U2 lyrics 

Titel 4 Area Study USA 

Titel 5 Dreams, Goals and The Real World 

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

 

Titel 3 

 

Die Herren live and U2 lyrics 

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

rende stof 

U2 sangtekster: 

Walk On 

Where The Streets Have No Name 

Pride 

I Still Haven’t Found What I’m Looking For 

Sunday, Bloody Sunday 

Angel of Harlem 

Miss Sarajevo 

Seconds 

White as Snow 

Mothers of the Disappeared 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne arbejdede i små grupper med at analysere og fortolke ca. to sangtekster 

pr. gruppe, som de så præsenterede for klassen. Ligeledes lavede hver gruppe en 

dansk introduktion til de sange, de havde beskæftiget sig med – disse blev sammen 

med sangteksterne trykt i et hæfte, som blev omdelt til alle tilhørere ved en Die 

Herren koncert i den lokale kirke. 

 

Faglige mål: 

– forstå varierede former for autentisk engelsk 

– 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 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 almene, litterære, samfundsmæssige emner 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 

Retur til forside 
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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  

 

BBC News: Country Profile: United States of America: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm  

 

BBC News: Melting Pot America: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4931534.stm  

 

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

American Ways, an introduction to American culture, 3rd

Hall Regents, 2005 

. ed. Prentice  

Introduction  

Traditional American Values and Beliefs 

The Frontier Heritage 

 

Socialistworker.org: Class War in Bush’s America: American Dream or American Night-

mare?  

http://socialistworker.org/2003-2/479/479_06_AmericanNightmare.shtml 

American Dream has turned into American Nightmare for many: 

http://youtu.be/XIEnoAhoeoI  

 

What happened to the American Dream?: http://youtu.be/jAjKEijzEGg  

 

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

People 

 

Film: Far and Away 

  

Supplerende stof: 

Film: Forrest Gump 

 

Grammatik: 

Ordklasser 

Substantiver ental/flertal/genitiv 

Verber nutid/datid/før nutid/før datid/fremtid 

Verber simpel/udvidet tid 

Uregelmæssige verber  

Kongruens 

Ordstilling  

 

Omfang 

 

Ca. 70 lektioner 

http://www.animatedatlas.com/movie.html�
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm�
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4931534.stm�
http://socialistworker.org/2003-2/479/479_06_AmericanNightmare.shtml�
http://youtu.be/XIEnoAhoeoI�
http://youtu.be/jAjKEijzEGg�
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Særlige fokus-

punkter 

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 sagprosa-

tekster med henblik på videnstilegnelse. 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 analy-

se, 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 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. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

mundtlige fremlæggelser, eksperimentelt arbejde f.eks. med google docs og screen-

cast-o-matic 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

Dreams, Goals and the Real World 

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

rende stof 

 

Kernestof: 

Melvin Burgess: Billy Elliot 

Aspects of the Civil Rights movement – et youtube-projekt 

Martin Luther King: I have a Dream – speech 

Amy Tan: Two Kinds 

Ana Maria Corona: Coming to America, to clean 

John Biggs: Cowboys don’t look down - drama 

 

Supplerende stof: 

www.Geert-hofstede.com – country comparison 

 

Grammatik: 

Omskrivning med to do 

Passiv  

Modalverber 

Flertydige/problematiske verber dansk-engelsk 

Uregelmæssige substantiver 

 

Omfang 

 

Ca. 65 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har i forbindelse med læsningen af Billy Elliot bl.a. arbejdet med person-

karakteristik, miljø, sprog, fortæller og point of view, og tema, og der er arbejdet 

med skriftlig formidling af analysearbejdet i form af mindre skriftlige opgaver vedr. 

et aspekt af den litterære analyse af gangen, og de har afslutningsvis arbejdet med 

analytical essay. De er derudover blevet introduceret til analyse af taler i forbindelse 

med en kort tale i bogen. 

 

Som optakt til analysearbejdet med Martin Luther King: I have a Dream-speech 

har eleverne arbejdet med et youtube-projekt, hvor de i grupper skulle finde rele-

vante videoer, gemme dem på en afspilningsliste og præsentere dem for klassen. 

Eleverne fik udleveret en liste med mulige emner/begivenheder, som de skulle 

udforske og præsentere på denne måde. Dette dannede baggrunden for at arbejde 

med bl.a. omstændighederne bag Martin Luther Kings tale. I forbindelse med Amy 

Tan’s Two Kinds har eleverne arbejdet med debatterende essay, og de har i den 

forbindelse også stiftet bekendtskab med Geert Hofstedes kulturanalyse 

 

Litterær analyse, herunder analyse af tale og retoriske virkemidler. 

 

 

http://www.geert-hofstede.com/�
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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 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 

viden om sprogområdet og globale sammenhænge 

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

fundsmæssige og erhvervsrelaterede 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 

 

 

Titel 2 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

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

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


