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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Growing Up  

Titel 2 USA – A Matter of Race? 

Titel 3 UK – A Multicultural Society 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 Growing Up  
Indhold Kernestof: 

Norris, Jill. Champagne Flight. 1982 
Hemmingway, Ernest. Indian Camp. 1921 
Bukowski, Charles. Son of Satan. 1982 
Larkin, Phillip. This be the Verse. 1971 
Collins, Billy. The History Teacher. 1999 
Edelstein, Jean Hannah. “I killed Britney Spears”. 2008 
Hernandez, René. The Ground Beneath. Passion Pictures, 2008 
(http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/under-overfladen-0)   
Chambers, Simon. Every good marriage begins with tears. Simon Chambers film, 2006 
(http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/alle-gode-aegteskaber-starter-med-grad) 
 
Egebjerg, Kirsten m.fl. “Tools for Texting: working with fiction”. Texting - 1st Year 
Fiction. Systime, 2005, s. 6-10 
Engberg-Pedersen, Jonna m. fl. Context. Gyldendal, 2009:  

- “Growing Up, Vocabulary”, s. 9‐11 
- ”Vocablary” s. 250-56 

“The Language of Film – Brief Overview”, Kortfilm i engelsk, Filmcentralen 
(http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/kortfilm-i-
engelsk?sub=6260#chapter) 
“News criteria”, Text Tools, Systime, 2013, s. 81 
Forms of appeal, lærerproduceret 
 
Diverse lærerproducerede hand-outs 
 
Online ordbøger og –leksika: 
www.ordbog.gyldendal.dk  
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ 
http://www.britannica.com/   
 
Diverse opgaver på Engram Basis, www.minlæring.dk 
Wacher, Hanne og Kjærgaard, K. Stifinderen. Forlaget Andrico, 2010 (uddrag) 
 
Supplerende stof: 
Isold Uggadottir. Clean. No 9 Productions, USA, 2011 
(http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/clean)  
Philip Larkin. This Be the verse – oplæsning 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tRp3MfTScds) 
Mitchell, Adrian. This Be the Converse 
(http://www.johnderbyshire.com/Readings/thisbetheverse.html) 

Omfang Ca. 20 moduler à 90 min.
Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til engelskfaget 
At kunne forstå hovedindholdet i skrift og tale om almene emner 
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At kunne udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene emner 
At få et ordforråd, som gør det muligt at samtale på engelsk om almene emner 
At kunne læse højt på engelsk samt at kunne skrive enkle, sammenhængende tekster 
om almene emner 
At kunne redegøre for indhold og synspunkter i forskellige teksttyper  
At kunne formulere egne synspunkter og argumenter 
At kunne anvende det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegn-
sætning  
At kunne anvende faglige opslagsværker og hjælpemidler 
At kunne anvende tekstanalytiske grundbegreber ifm. analyse og fortolkning af nye-
re fiktive og ikke-fiktive tekster 
At træne udtale og opbygge et ordforråd - inkl. forskelle mellem britisk og ameri-
kansk engelsk 
At kende til såvel standardsprog som variation 
At kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier 
At få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden 
Fokus har især været på barndoms- og ungdomsproblematikker 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning og -diskussioner 
Individuelt arbejde, par- og gruppearbejde 
Lytteøvelser, højtlæsning, konversationsøvelser samt mindre skriveøvelser 
Peer feedback, CL-øvelser, kreativt arbejde, interaktivt arbejde 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 USA – A Matter of Race?
Indhold Bartlett, Renny. ”Rebels”, The Story of the US. History Channel, 2010, ep. 1 

Kearny, Edward N. The Frontier Heritage. 1984 
The Declaration of Independence, 1776 (uddrag) 
(http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration.html) 
The US Constitution, 1787 (uddrag) (http://www.usconstitution.net/constkids.html) 
“Slaves Are Prohibited to Read and Write by Law”, Black Voices. Gyldendal, 2016 
What was Jim Crow. Ferris State University. 
(http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm) (uddrag) 
Who was Jim Crow. Ferris State University. 
(http://www.ferris.edu/jimcrow/who.htm) (uddrag) 
King, Martin Luther Jr., I have a Dream. 2002 (uddrag) 
Lewis, John og Andrew Aydin. “Book One”, March, 2013 (uddrag) 
“Black Power”. (http://kids.britannica.com/comptons/article-9310246/black-
power)   
“Black Panther”. (http://www.historylearningsite.co.uk/the-civil-rights-movement-
in-america-1945-to-1968/the-black-panthers/) 
Obama, Barack. The American Promise. 2008 (uddrag) 
Luo, Michael, “In Job Hunt, College Degree Can’t Close Racial Gap”. 
www.nytimes.com, 1.12.2009 
(http://www.nytimes.com/2009/12/01/us/01race.html)  
Boult, Adam, “Lady Gaga protests outside Trump Tower”. www.telegraph.co.uk, 
9.11.2016. http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/lady-gaga-protests-
outside-trump-tower/ 
 
Finderup, Anne Mette og Agnete Fog. “Analysis of (political) rhetoric”, Worlds of 
English. Systime, 2010-12, s. 111 
“News criteria”, Text Tools, Systime, 2013, s. 81 
Forms of appeal, lærerproduceret 
 
Diverse opgaver på Engram Basis, www.minlæring.dk 
Wacher, Hanne og Kjærgaard, K. Stifinderen. Forlaget Andrico, 2010 (uddrag) 
 
Supplerende stof: 
Bartlett, Renny. ”Division”, The Story of the US. History Channel, 2010, ep. 4 
McQueen, Steve, 12 Years a slave. USA, 2013

Omfang Ca. 20 moduler à 90 min.
Særlige fokus-
punkter 

At kunne forstå hovedindholdet i skrift og tale om emnet 
At kunne udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om emnet 
At kunne læse højt på engelsk samt at kunne skrive enkle, sammenhængende tek-
ster om emnet 
At kunne redegøre for indhold og synspunkter i forskellige teksttyper  
At kunne formulere egne synspunkter og argumenter om emnet 
At kunne anvende tekstanalytiske grundbegreber ifm. analyse og fortolkning af 
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nyere fiktive og ikke-fiktive tekster 
At kunne anvende faglige opslagsværker og hjælpemidler  
At kunne anvende det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og 
tegnsætning  
At træne udtale og opbygge et ordforråd - inkl. forskelle mellem britisk og ameri-
kansk engelsk 
At kende til såvel standardsprog som variation 
At kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier 
At kunne anvende det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og 
tegnsætning  
At få kendskab til væsentlige samfundsforhold i USA 
At kunne anvende en grundlæggende viden om samfundsforhold i USA 
At kunne placere en tekst i en større sammenhæng (historisk, kulturelt og sam-
fundsmæssigt) 
Fokus har især været på almene aspekter ift. raceproblematikker og eksklusionsme-
kanismer 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning og -diskussioner 
Individuelt arbejde, par- og gruppearbejde 
Lytteøvelser, højtlæsning, konversationsøvelser samt mindre skriveøvelser 
Peer feedback, CL-øvelser, interaktivt arbejde 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 UK - A Multicultural Society 
Indhold Kernestof:  

Flensted, Ruth m.fl., “Introduction. England, Great Britain, the United King-
dom”, What’s up, Britain Gyldendal, 2008, s. 54-55 
Finderup, Anne Mette og Fog, A. ”Modern English”. Worlds of English. Systime, 
2010-12, p.19-23 
Robson, W. “From Empire to Commonwealth”. Kingdom by the sea- An Area Study 
of Britain. Systime, 1988 
Engberg-Pedersen, Jonna m. fl. “Immigrants”. Context. Gyldendal, 2009, s. 157-
59 
“News criteria”, Text Tools, Systime, 2013, s. 81 
Flensted, Ruth m.fl. “Introduction. Immigration today”. What’s up, Britain. 
Gyldendal, 2008, s. 120-23 
Manzoor, Safraz. ”Second Generasians”. Spotlight, 2004 
“Minorities feel more British than whites”, The Sunday Times, February 18, 2007 
Harris, Amanthi, Red Sari, 2003 
Diverse opgaver på Engram Basis, www.minlæring.dk 
Wacher, Hanne og Kjærgaard, K. Stifinderen. Forlaget Andrico, 2010 (uddrag) 
 
Supplerende stof: 
How to understand the difference between the UK and Great Britain 
(https://learnenglish.britishcouncil.org/en/how/how-understand-difference-
between-uk-and-great-britain) 
Funny clip from Burnistoun. Voice Recognition Elevator - ELEVEN!  
(https://www.youtube.com/watch?v=5FFRoYhTJQQ)  
One Woman, 17 British Accents – Anglophenia 
(https://www.youtube.com/watch?v=FyyT2jmVPAk) 
David Crystal on English, diverse YouTube-klip 
History of British Empire for Dummies, BBC Horrible Histories. 

Omfang Ca. 10 moduler à 90 min.
Særlige fokus-
punkter 

At kunne forstå hovedindholdet i skrift og tale om emnet 
At kunne udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om emnet 
At kunne læse højt på engelsk samt at kunne skrive enkle, sammenhængende 
tekster om emnet 
At kunne redegøre for indhold og synspunkter i forskellige teksttyper  
At kunne formulere egne synspunkter og argumenter om emnet 
At kunne anvende tekstanalytiske grundbegreber ifm. analyse og fortolkning af 
nyere fiktive og ikke-fiktive tekster 
At træne udtale og opbygge et ordforråd - inkl. forskelle mellem britisk og ame-
rikansk engelsk 
At kunne anvende faglige opslagsværker og hjælpemidler  
At kunne anvende det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og 
tegnsætning  
At kende til såvel standardsprog som variation 
At få kendskab til det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca 
At kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier 
At få kendskab til væsentlige samfundsforhold i Storbritannien  
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At kunne anvende en grundlæggende viden om samfundsforhold i Storbritanni-
en  
At kunne placere en tekst i en større sammenhæng (historisk, kulturelt og sam-
fundsmæssigt) 
Fokus har især været på almene aspekter ift. det at være en del af et multikultu-
relt samfund 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning og -diskussioner 
Individuelt arbejde, par- og gruppearbejde 
Lytteøvelser, højtlæsning, konversationsøvelser samt mindre skriveøvelser 
Peer feedback, CL-øvelser, kreativt arbejde, interaktivt arbejde 

 
Retur til forside 
 
 
 
 
 


