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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Niels Brock - InnovationsGymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Carsten Skov Andersen 

Hold 3S 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 
 

Forløb 1 
Company Profile: Walmart 

Forløb 2 
Horror 

 

Forløb 3 India 

Forløb 4 Social Media 

Forløb 5 Terrorism 

Forløb 6 Fiction: The Graduate 

Forløb 7 Skriftlighed 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Company Profile: Walmart 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus:  
 
At diskutere de væsentligste fokuspunkter i forbindelse med et virksomhedsportræt 
– herunder virksomhedens idé, vision, produkter og (især) virksomhedens placering 
i det amerikanske samfund på godt og ondt.  
 
Derudover at se nærmere på Walmarts evne til at komme ind på fremmede marke-
der og hvordan Walmart har tacklet forskellige aspekter af COVID-19. 
 
At træne kildekritik i forbindelse med Wal-Marts svar på den massive kritik, virk-
somheden er blevet udsat for. 
 
Omfang: 10 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Erhvervsrelateret forløb. 

  
Kernestof Samfunds- og erhvervsrelaterede forhold i USA- 

Kulturelle forhold i USA. 

  
Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof: 
 
Fra BusinessWeek:  
King of the discounters (9. august, 2004) 
Is Walmart too powerful? (6. oktober, 2003) 
 
Fra The New York Times: 
Justices rule for Walmart in class-action bias case (20. juni 2011) 
 
Fra The Daily Beast: 
A Walmart worker’s horror story (27. april 2010) 
Walmart’s dumb blame game (18. november, 2013) 
Walmart’s Arab-hating Halloween (27. oktober, 2015) 
 
Fra Forbes: 
Why Walmart may just be good for the US (17. januar, 2008) 
 
Fra AOL.com: 
Why we hate to love Walmart (12. maj, 2014) 
 
Fra Diginomica.com: 
Walmart hits road bumps in UK and India (19. februar, 2019) 
 
Fra NCWLife.com: 
Walmart failed to report staff COVID-19 cases (24. juli, 2020) 
 
Fra CNBC.com: 
Walmart earnings soar as e-commerce sales jump (19. maj, 2020) 
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Fra Bloomberg News: 
Walmart online sales grow 79% in its just-ended fiscal year (18. februar, 2021) 
 
Supplerende stof: 
 
South Park afsnittet “Something Wall-Mart this way comes” 

 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klassegennemgang og gruppesamtaler. Gruppearbejde og fremlæggelser. 
 
100% fysisk tilstedeværelse. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 2 

 

Horror 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 

 
Introduktion til horror-genren – både klassiske horrorfortællinger (Poe) og nyere hi-
storier (King og Harris).  
 
Med udgangspunkt i analysemodeller til horror både som fiktion og på film, blev der 
arbejdet med gennemgående temaer i genren. 
 
I forbindelse med Black Mirror lavede eleverne gruppearbejde om deres favoritepi-
soder – hvorefter hele den mest populære episode blev vist. 
 
Endelig var der et kort gruppearbejde om, hvem Jack the Ripper var – efter oplæg. 
 
Omfang: 8 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Analyse af fiktion. 

 

Kernestof Fiktive tekster 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof: 
 
Fra www.fmwriters.com: 
What is horror fiction? – by Teresa Hopper 
 
Fra www.answerbag.com: 
How to analyse horror movies 
 
Fra Selected works of Edgar Allan Poe (Random House, 1985): 
The Tell-Tale heart 
 
Fra Stephen King: The Shining (Doubleday & Co., 1977): 
Kapitel 25: Inside 217 
 
Fra Thomas Harris: The Silence of the Lambs (Peerage Books, 1991) 
Chapter Three 
 

http://www.fmwriters.com/
http://www.answerbag.com/
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Fra Actors Theatre of Louisville: 
“Go look” by Christopher Graybill (transcript – 1995) 
 
Fra Vice Magazine: 
Who’s hungry? (2009) 
 
Supplerende stof: 
 
Filmuddrag: The Shining 
Filmuddrag: The Silence of the Lambs 
 
Læreroplæg om Jack the Ripper 
 
Black Mirror-episoden “Playtest” (oktober 2016) 

  

Arbejdsfor-

mer 

Klassegennemgang og gruppesamtaler. Gruppearbejde. 
 
100% fysisk tilstedeværelse. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 3 

 

India 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 

 

At tilegne sig et bredt kendskab til Indien generelt. At kunne diskutere samfunds-

mæssige og religiøse forhold i Indien med særlig vægt på sociale uligheder, kastesy-

stemet, kønsrolleforhold, forhold for børn og unge, samt Indiens fremtid, nu hvor 

landet er blevet er blevet en væsentlig spiller på det globaliserede marked 

 

Omfang: 15 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold. 

 

Kernestof Det engelske sprog anvendt globalt som Lingua Franca 

Kulturelle, samfundsrelaterede og erhvervsrelaterede forhold 

Anden engelsksproget region 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof: 

 

Fra Flensted, Sibbernsen, Toft: Emerging India (Forlaget Øknom, 2004): 

India at a glance 

The rare woman 

The caste system 

Women, marriage, dowry and work (hele afsnittet) 

India’s youth 
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Fra BBC.com: 

How India treats its women (29. december, 2012)  

 

Fra The Daily Beast: 

Meet the woman behind India’s pink vigilantes (13. juli, 2017) 

 

Fra CNN.com 

Poverty tours (30. maj, 2012) 

 

Fra The Diplomat: 

India and the Culture of Innovation (30. marts, 2015) 

 

Fra The New York Times: 

How India became America (9. marts, 2012) 

Mumbai shuts down as protests erupt over caste tensions (3. januar, 2018) 

 

Fra NPR.org.: 

The caste formerly known as “untouchables” demand a new role (13. august, 2016) 

 

Fra Business Standard: 

India and its BRICS dilemmas (18. november, 2019) 

 

Fra Nikkei Asia: 

Can India hang on as the once-solid BRICS crumble? (15. marts, 2020) 

 

Fra The Washington Post: 

A religious gathering attended by millions helped the virus spread (8. maj, 2021) 

 

Supplerende stof: 

 

Patriot Act with Hasan Minjah – Indian elections: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKl_Y3EA7Sc 

 

Fluffy goes to India: 

https://www.youtube.com/watch?v=ux8GZAtCN-M 

 

Film: Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 2008) 

Film: Lion (Garth Davies, 2016) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klassegennemgang, gruppesamtaler. Gruppearbejde om det politiske system.  

 

Ca. 80% fysisk tilstedeværelse. 20% virtuelt 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RKl_Y3EA7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=ux8GZAtCN-M
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 4 

 

Social Media 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 
 
At diskutere især unges brug af de sociale medier – herunder opførsel, misbrug og 
selvpromovering. Derudover at diskutere Donald Trumps (og andre offentlige per-
soners) brug af samme. 

 

Omfang: 7 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Analyse og fortolkning 

Sproglige særtræk på sociale medier 

 

Kernestof Sproglig variation 

Kulturelle forhold (globalt: ungdomskultur) 

Politiske forhold i USA 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof:  
 
Erving Goffmans teorier om “frontstage og backstage”. 
 
Fra Northwestern University: 
The Self in Selfie (10. februar, 2016) 
 
Fra Oxford Dictionaries: 
Definition of “a troll” 
 
Fra The Atlantic: 
Is Facebook making us lonely? (15. maj, 2012) 
 
Fra Vulcan Post: 
If you are not paying, you are the product (5. oktober, 2020) 
 
Fra The Next Web: 
Why Trump’s social media network will be an epic failure (22. marts, 2021) 
 
Supplerende stof: 
 
Fra Vimeo.com: 
NOAH on Vimeo (kortfilm om en bruger af sociale medier) 
 
Black Mirror-episoden “Nosedive” (21. oktober, 2016) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klassegennemgang og gruppesamtaler.  

 

100% fysisk tilstedeværelse. 

 

https://vimeo.com/65935223
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 5 

 

Terrorism 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 
 
At have og få viden om, forståelse for, og holdninger til, hvad der foregår rundt om-
kring i verden i dag (intet mindre!) 
 
Forløbet startede med den amerikanske indgangsvinkel til The War on Terror, hvor-
efter vi så nærmere på, hvem fjenden i denne krig egentlig var – der blev læst tekster 
om terrorceller i Pakistan. 
 
Vi så også nærmere på muslimske fundamentalisters hverdag i de vestlige lande – 
herunder Mohammed-tegningerne og det senere terrorangreb på ”Krudttønden”. 
Afslutningsvist arbejdede vi med brugen af medier i international terrorisme og 
Lone Wolf-begrebet. 
 
Omfang: 9 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Holdning til og analyse af aktuelle forhold på baggrund af viden om historiske, sam-

fundsmæssige og politiske forhold i USA (og globalt). 

 

Analyse og fortolkning af tekster (herunder taler). 

 

Kernestof Kulturelle og samfundsmæssige forhold. 

Tekstanalyse og sproglig analyse. 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof: 
 
Fra World Views (Systime, 2005): 
How do you define terrorism? 
 
Fra www.whitehouse.gov: 
Address to a Joint Session of Congress and the American people – 20/9 2001 
 
Fra Newsweek: 
Where the Jihad lives now (29. oktober, 2007) 
Pride of a nation (5. maj, 2011) 
 
Fra The Daily Beast: 
Barely a month after Hebdo, terror attacks hit Denmark (14. Februar, 2015) 
 
Fra YaleGlobal: 
The opportunity of the cartoon crisis (9. februar, 2006) 
 
Fra The Nation: 
14 years after 9/11 (8. september, 2015) 
 
Fra The Guardian: 
How the changing media is changing terrorism (25. februar, 2016) 
 

http://www.whitehouse.gov/
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Fra CNBC: 
US ends 20-year war with evacuation flights out of Kabul (30. august, 2021) 
 
Supplerende stof: 
 
Film: Four Lions (Chris Morris, 2010) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klassegennemgang og gruppesamtaler. Gruppearbejde om terrorangreb i Paris, 

Brussels og Manchester. 

 

100% fysisk tilstedeværelse. 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 6 

 

Fiktion: The Graduate 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 
 
At kunne diskutere og analysere romanen – herunder perspektivere indholdet til vi-
den om ungdomsoprøret i 1960erne. At kunne karakterisere romanens hovedperso-
ner – især Ben og Mrs. Robinson – samt relatere til egen viden om generationskløf-
ten mellem unge og deres forældre (og deres værdier).   

 

Omfang: 4 moduler a 100 minutter. Ingen fordybelsestid. 

 

Faglige mål Analyse af fiktion og perspektivering til samtiden. 

 

Kernestof Fiktion af engelsksproget forfatter. 

Analyse af fiktion. 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Kernestof: 
 
The Graduate af Charles Webb (1963) 
 
Supplerende stof: 
 
Film: The Graduate (1967) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Gruppesamtaler om romanen (som blev delt op i 3).  

 

Klassegennemgang med henblik på perspektivering til samtiden (1960erne). 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 7 

 

Skriftlighed 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Fokus: 
 
At kunne løse de grammatiske øvelser i forbindelse med typeopgaverne - herunder 
at kunne forklare grammatiske problemstillinger i forbindelse med øvelserne. 
 
At træne udformningen af forskellige former for kommunikation- især manuscript 
for a speech, analytical essay og argumentative essay. 
 
Omfang: 20 fordybelsestimer. 

 

Faglige mål Skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster om komplekse emner med 

grammatisk korrekthed, beherskelse af skriftsproglige normer og formidlingsbe-

vidsthed. 

  

Kernestof Sproglig variation og sproglige udtryksformer. 

Kommunikationsformer og principper for tekstopbygning. 

Grammatik, tegnsætning og ordforråd. 

 

Anvendt ma-

teriale. 

 

Skriftlige opgaver: 
 
Poverty in the UK (elektronisk eksamensopgave - maj 2020) 
The American prison industry (elektronisk eksamensopgave – december 2021) 
 
A nation of immigrants (elektronisk eksamensopgave – august 2020) eller 
Britishness (elektronisk eksamensopgave – maj 2021) eller 
Minimum wages in the US (elektronisk eksamensopgave – august 2021) 
 
 
The Great Grammar Paper (en hjemmelavet – udvidet – typeopgave) 
 
I forbindelse med de 3 eksamensopgaver afleverede eleverne tillige en grammatisk 
typeopgave.  

 

Arbejdsfor-

mer 

Alle opgaverne har været hjemmearbejde. Eleverne har selv været ansvarlige for at få 
lært de nævnte skriftlige discipliner.  
 
I forbindelse med årets sidste aflevering kunne eleverne selv vælge mellem 3 eksa-
mensopgaver. 
 

Der har ikke været specifik undervisning i grammatiske regler, men grammatiske 

problemstillinger har været en stor del af undervisningen – med udgangspunkt i 

øvelser fra tidligere eksamensopgaver. 
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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj 2021 

Institution Niels Brock CBC 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Carsten Skov Andersen 

Hold 2S 

 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Body Image 

Titel 2 Great Britain 

Titel 3 Euthanasia 

Titel 4 Conspiracy Theories 

Titel 5 US Presidential Election 2020 

Titel 6 Grammatik 

Titel 6 Skriftlighed 

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

Titel 1 

 

Body Image 

Indhold Fra Issues: www.independence.co.uk: 

About eating disorders. 

Causes of eating disorders. 

 

Fra The Atlantic: 

Body image pressure increasingly affects boys (10. marts, 2014) 

 

http://www.independence.co.uk/
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Fra Newsweek: 

Cutting desire (28. oktober, 2011) 

 

Fra US News & World Report: 

How plastic surgery can boost your career (12. maj, 2008) 

 

Fra jezebel.com: 

Lady Gaga responds to ”fat” headlines (25. september, 2012) 

 

Fra The Daily Beast: 

We need to shut up about plastic surgery (16. februar, 2015) 

The dangerous Kardashian effect (4. august, 2018) 

 

Omfang 

 

8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At øge bevidstheden om samt diskutere hvorfor kropsfascination fylder så me-

get i så mange menneskers hverdag. I forløbet behandles både det store fokus 

på kropsvægt generelt, diverse spiseforstyrrelser og mulige baggrunde for dem, 

samt plastisk kirurgi, som især i USA også foretages på helt unge piger. Fokus 

har ligeledes været på de sociale mediers rolle i forbindelse med at sprede bud-

skabet om den perfekte krop og det perfekte liv. I hele forløbet blev elevernes 

egne erfaringer inddraget i videst muligt omfang.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klassegennemgang og gruppegennemgang af tekster.  

100% fysisk tilstedeværelse 

 

 

 

Titel 2 

 

Great Britain 

Indhold Fra Mustad, Sevaldsen, Vadmand: Being British (Gyldendal, 2014): 

Who decides? Politics and participation 

Stripping away the welfare state 

Education matters 

 

Fra CNN.com: 

He once wanted to be king of the world (23. juli, 2019) 

Fra Flensted/Sibbernsen/Toft: What’s up Britain? (Gyldendal, 2009): 

It’s NOT grim up North 

But did they buy their own furniture? 

 

Fra McDowall: Britain in Close-up (Longman, 2007): 

The Monarchy 

 

Fra MailOnline: 

The new north-south divide (11. juli, 2011) 

 

Fra Time: 
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Mean streets (26. marts 2008) 

 

Fra ScienceDaily: 

New British class system (13. April 2012) 

 

Film: The Riot Club (2014) 

 

Omfang 

 

15 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At tilegne sig et bredt kendskab til og en større indsigt i Storbritannien generelt 

– med hovedvægten lagt på det politiske, tendenser i samfundet (herunder 

Brexit) og uddannelse. Igennem dette at forbedre deres evne til aktivt at følge 

og deltage i debat om kulturelle og samfundsmæssige forhold i specielt Eng-

land. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klassegennemgang og gruppegennemgang af tekster. Gruppearbejde og frem-

læggelser om ”Aspects of Britain”, det nye klassesystem og Brexit. 

Ca. 80% fysisk tilstedeværelse. Resten virtuelt med gruppesamtaler i Teams 

(lockdown) 

 

 

 

Titel 3 

 

Euthanasia 

Indhold Fra The NHS: 

Euthanasia and assisted suicide – arguments (11. august, 2014) 

 

Fra Time: 

Lessons of the Schiavo battle (4. april, 2005) 

Australia’s Dr. Death (17. maj, 2011) 

 

Fra The New York Times: 

Aid in dying soon will be available to more Americans (8. juli, 2019) 

 

Fra The Washington Post: 

Lifting the US ban on euthanasia (24. februar, 2019) 

 

Fra The Guardian: 

Terminally ill UK man launches legal challenge for right to die (6. januar, 2017) 

Legalise assisted dying for terminally ill (3. marts, 2017) 

 

Fra The Local: 

Denmark could be the next right to die battleground (15. september, 2016) 

Danish euthanasia group has helped ten patients to die (22. februar, 2017) 

 

Clark, Brian: Whose Life is it Anyway? (Heinemann, 1974) 

 

Film: You don’t know Jack (2010) 
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Omfang 

 

10 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At kunne sætte begrebet dødshjælp i et samfundsmæssigt, religiøst og etisk per-

spektiv. Diskutere om dødshjælp bør/skal være lovligt.  I givet fald – hvem der 

skal tage beslutningen: Lægerne, familien, ægtefællen – eller patienten selv.  

 

Diskutere i hvilken tilstand skal patienten være, før dødshjælp kan eller skal 

være en mulighed. Se nærmere på, hvilke trosretninger der vil have dødshjælp 

forbudt – og hvorfor. 

At kunne gøre rede for og begrunde egne holdninger til emnet. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

100% virtuelt forløb (lockdown). Skriftlige opgaver og gruppesamtaler i Teams 

 

 

 

Titel 4 
 

Conspiracy Theories 

Indhold Dokumentarfilmen ”Conspiracy 58” om konspiration om, at VM i fodbold 
1958 blev optaget i et filmstudie. 
 
Fra Listverse.com: 
10 reasons the moon landings could be a hoax (28. december, 2012) 
 
Fra LiveScience: 
Are flat-earthers being serious? (26. oktober, 2012) 
 
Fra trueconspiracies.com: 
Deceptions used to form a one-world government. 
 
Uddrag af dokumentarfilmen Zeitgeist om 9/11 som et ”inside job” 
 

Omfang 
 

7 moduler 
 

Særlige 
fokuspunkter 

At have et rent diskussionsemne, som omhandlede noget, som interesserer ele-
verne meget. At diskutere, hvorfor konspirationsteorier overhovedet opstår, og 
hvad vi muligvis kan bruge dem til. At tilbagevise alle de ovennævnte teorier 
som det rene sludder ved hjælp af videnskab og logik. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

75% virtuelt forløb (lockdown). Gruppesamtaler i Teams + klassegennemgang 
og gruppearbejde ved fysisk tilstedeværelse. Gruppearbejde og fremlæggelser 
om selvvalgte konspirationsteorier. 
 

 

 

Titel 5 
 

US Presidential Election 2020 

Indhold The Electoral College explained:  
Does your vote count? The Electoral College explained - Christina Greer - 
YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468
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Swing States explained: 
US Election: Swing states explained - YouTube 
 
Trump vs. Biden – first debate (full): 
Watch In Full: Trump versus Biden in the first US Presidential election debate - 
YouTube 
 
Trump vs. Biden – second debate (full): 
Full Debate: President Trump and Joe Biden Square Off for Final Time Ahead 
of Election - YouTube 
 
Pence vs. Harris (highlights): 
HIGHLIGHTS: Pence v Harris Vice Presidential debate - YouTube 
 
Fra ig.ft.com (Financial Times): 
Biden vs. Trump: Live Results 2020  
 
Fra Harpersbazaar.com: 
Why you need to stop saying ”all lives matter” (16. april, 2019) 
 
Fra Voanews.com: 
Trump’s ”America First” agenda shapes GOP foreign policy (25. august, 2020) 
 
Fra USA Today: 
Support for Big Government rises to record levels (28. april, 2020) 
 
6. januar 2021: 
 
Biden’s message to Trump:  
https://www.9news.com.au/world/us-protests-joe-biden-calls-on-donald-
trump-to-call-off-protesters-washington/18d69125-b6e0-415c-b74e-
4b96376f5376 
 
Trump’s message to rioters: 
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/01/06/donald-trump-go-home-
message-rioters-jake-tapper-vpx.cnn/video/playlists/congress-affirms-presi-
dent-elect-biden-win 
 
2 Trump tweets, som senere blev fjernet. 
 
 

Omfang 
 

7 moduler 
 

Særlige 
fokuspunkter 

At repetere valgsystemet og diskutere de politiske kerneområder til præsident-
valget. At følge valget ”live” via uddrag fra debatter og udviklingen (exit polls) 
via Financial Times’ hjemmeside. 
 
Afslutningsvist at diskutere, hvad der skete på Capitol Hill d. 6. januar. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klassegennemgang og gruppesamtaler. Gruppearbejde. 
Fysisk tilstedeværelse i alle moduler – undtagen dét om 6. januar. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LT_i_IvMHts
https://www.youtube.com/watch?v=K8Z9Kqhrh5c
https://www.youtube.com/watch?v=K8Z9Kqhrh5c
https://www.youtube.com/watch?v=Kxbooc9TmAg
https://www.youtube.com/watch?v=Kxbooc9TmAg
https://www.youtube.com/watch?v=_80d95hMjC4
https://www.9news.com.au/world/us-protests-joe-biden-calls-on-donald-trump-to-call-off-protesters-washington/18d69125-b6e0-415c-b74e-4b96376f5376
https://www.9news.com.au/world/us-protests-joe-biden-calls-on-donald-trump-to-call-off-protesters-washington/18d69125-b6e0-415c-b74e-4b96376f5376
https://www.9news.com.au/world/us-protests-joe-biden-calls-on-donald-trump-to-call-off-protesters-washington/18d69125-b6e0-415c-b74e-4b96376f5376
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/01/06/donald-trump-go-home-message-rioters-jake-tapper-vpx.cnn/video/playlists/congress-affirms-president-elect-biden-win
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/01/06/donald-trump-go-home-message-rioters-jake-tapper-vpx.cnn/video/playlists/congress-affirms-president-elect-biden-win
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/01/06/donald-trump-go-home-message-rioters-jake-tapper-vpx.cnn/video/playlists/congress-affirms-president-elect-biden-win
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Titel 6 

 

Grammatik 

Indhold Fra Bøgh/Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Forlaget Musagetes, 1987): 

 

En grammatisk håndsrækning – s. 10 

Subjekt – verballed – s. 11-12 

Kongruens – s. 19-21 

Verbets tider – s. 22 

Fremtid 1+2 – s.23-24 

Hjælpeverber – s. 25-28 

Do-omskrivning – s. 30-31 

Simpel/udvidet tid – s. 32-35 

Passiv – s. 36-37 

Uregelmæssige verber – s. 42-43 

Adjektiver – s. 46-47 

Adjektiv/adverbium – s. 50-54 

Substantivers flertal – s. 55-57 

Utællelige substantiver – s. 59-60 

Genitiv – s. 61-62 

Spørgende pronomener – s. 77 

Relative pronomener – s. 78-79 

Præposition + that – s. 83-84 

Præposition + infinitiv – s. 85 

 

Omfang 

 

Hele skoleåret 

Særlige fokus-

punkter 

At udvikle grammatisk korrekt sprogbrug. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde på klassen + opgavebesvarelser under lockdown. 

 

 

 

Titel 7 

 

Skriftlighed 

Indhold Ny Skriftlighed (efter oplæg): 

Udarbejdelse af blog 

Udarbejdelse af digt 

Udarbejdelse af artikel 

Skriftlige opgaver: 

Obesity in the USA/They’re not your husband (elektronisk eksamensopgave) 

Brexit/Machine Man (elektronisk eksamensopgave) 

The Future of Retail/Dreamers (elektronisk eksamensopgave) 

SO6 om Walmart (tværfaglig opgave med AØ) 

 

I forbindelse med de 3 første eksamensstile indgik grammatisk typeopgave. 
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I SO6-opgaven blev redegørelsen udarbejdet på engelsk – og derudover indgik 

kulturanalyse + retorisk analyse 

 

Omfang 

 

Hele skoleåret 

Særlige fokus-

punkter 

At eleverne gennem aflevering af skriftlige opgaver vedligeholder og udbygger 

deres færdigheder inden for skriftlig engelsk. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klassegennemgang + elevfremlæggelser i forbindelse med ny skriftlighed. Alle 

større skriftlige opgaver har været hjemmearbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Retailing 

Indhold Fra Sielemann & Bach: Into Business (Systime.dk – e-bog): 

Retailing (hele kapitlet). 

 

Fra Kjær, Ballegaard, Zedlitz: Express yourself (Systime, 2007): 

McDonald’s 24/7 

 

Fra BusinessWeek: 

IKEA (14. november, 2005) 

 

Film: The Founder (John Lee Hancock, 2016) 

 

Omfang 

 

8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Materialet fra Systime.dk var fælles for alle 1-årsklasser i grundforløbet og 

havde til formål at starte med et merkantilt område – i dette tilfælde diverse 

aspekter af detailhandel. Det øvrige materiale blev inkluderet for at sikre, at ele-

verne fik mulighed for at læse, se og diskutere tekster og film med en anelse 

mere indhold. 

 

Med hensyn til McDonald’s var formålet at læse om og forholde sig til de for-

skellige aspekter, som indgår i en international virksomheds ide, produktudvalg, 

målgruppe og markedsføring - herunder også at opnå forståelse for fordele og 

ulemper ved franchise-begrebet.  

 

Arbejdet med IKEA var lidt det samme (minus franchise). Her arbejdede ele-

verne endvidere med det rent innovative i form af gruppeopgaven ”design your 

own supermarket”. 

 

The Founder fungerede som baggrundsmateriale for en skriftlig aflevering. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppesamtaler og gruppearbejde med fremlæggelser. 
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Titel 2 

 

Fantasy 

Indhold Fra Finderup/Fog: Worlds of Fantasy (Systime, 2005): 

Entering worlds of fantasy 

The Narnia Chronicles: The Lion, the Witch and the Wardrobe (uddrag) 

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (uddrag) 

Artemis Fowl (uddrag) 

 

Fra Watts: Once upon a time (Systime, 2004): 

Tom Tit Tot 

The Selfish Giant 

 

Fra Riber Christensen: The Human Heart (Systime, 2002): 

The Courtship of Mr Lyon 

 

Fra JK Rowling: Harry Potter & the Philosopher’s Stone (Bloomsbury, 1997) 

Chapter One; The Boy who lived 

 

Filmuddrag: The Narnia Chronicles: The Lion, the Witch and the Wardrobe 

Filmuddrag: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

Filmuddrag: Harry Potter & the Philosopher’s Stone 

 

Omfang 13 moduler 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

At træne litterær analyse af tekster fra fantasy-genren – herunder at gennemgå 

de typiske indholdsmæssige elementer i eventyr og fantasy.  

 

At bruge analyseværktøjerne på de nævnte tekster 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gennemgang af de læste tekster på klassen.  

 

Efter gennemgangen af Narnia, Lord of the Rings og Harry Potter lavede ele-

verne paneldebat med titlen ”The lion, the ring and the boy who lived”, hvori 

de spillede forskellige roller (fans af de 3 historier). 2 elever fungerede som ord-

styrere. 

 

Udarbejdelse af egen ”fantasy-historie”/eget eventyr 

 

Udarbejdelse af egen ”fantasy-film” i grupper. 
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Titel 3 

 

Country Profile: The USA 

Indhold Fra Datesman, Crandall, Kearny: American Ways (Longman, 2005): 

Traditional American values and beliefs 

Ethnic and racial diversity in the United States 

 

Fra Holm, Mette: Being American (Gyldendal, 2016): 

American identity 

American government 

Presidential elections 

 

Fra Nye, David: Contemporary American culture (Academic Press, 2017): 

Foreign affairs  

 

Fra Newsweek: 

Obama gets gun-shy (11. april 2009) 

 

Fra The New York Times: 

Autopsy shows Michael Brown was struck at least 6 times (18. august 2014) 

 

Fra USA Today: 

There’s a Ferguson near you (august, 2014) 

 

Fra The Huffington Post: 

What white people can do (2014) 

 

Fra The New York Post: 

Ferguson’s horrors (2014) 

 

Fra Current: 

Firearms and Freedom  

U.S. Gun Culture 

 

Fra The Daily Wire: 

To save our kids, we must teach our kids about gun culture (12. maj, 2017) 

 

Fra Nodeathpenalty.org: 

5 reasons to oppose the death penalty 

 

Fra CNN.com: 

Why death penalty for Holmes wouldn’t bring justice (3. april, 2013) 

 

YouTube videoer om Michael Brown 

 

Film: Dead Man Walking (1995) 

 

Omfang 

 

24 moduler 
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Særlige fokus-

punkter 

At tilegne sig et bredt kendskab til og en større indsigt i det amerikanske sam-

fund generelt. Igennem dette at styrke elevernes evne til at forholde sig til litte-

ratur med relation til USA samt forbedre deres evne til aktivt at følge og deltage 

i debat om kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA. 

 

Der er især blevet fokuseret på emnerne: 

1) Amerikansk kultur og amerikanske værdier 

2) Donald Trump 

3) Minoritetsrettigheder i 2020 (før George Floyd) 

4) Våbenkultur og våbenlovgivning 

5) Dødsstraf 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Cirka en tredjedel af de læste tekster er gennemgået mundtligt på klassen. Re-

sten er blevet behandlet som svar på spørgsmål (skriftligt eller som vodcasts) i 

forbindelse med virtuel undervisning pga. COVID-19. 

 

I forbindelse med emnet om Trump har eleverne arbejdet med webquest-op-

gave, hvor de i grupper skulle præsentere Trumps holdninger til især immigra-

tion velfærd og udenrigspolitik. Resultaterne blev fremlagt og bedømt af en op-

ponentgruppe. 

 

I forbindelse med emnerne om Gun Control og dødsstraf lavede vi paneldebat, 

hvori eleverne spillede forskellige roller, de på forhånd havde forberedt. 2 ele-

ver fungerede som ordstyrere. 

 

Der er i hele semestret blevet arbejdet med projektleder-værktøjer, da eleverne i 

grupper har arbejdet med en præsidentkampagne for fiktive kandidater, hvis po-

litiske program blev udvidet, efterhånden som vi nåede igennem de forskellige 

aspekter af det amerikanske samfund. Mod slutningen af semestret blev 6 kan-

didater til 2 (én for hvert parti), og semestret blev afsluttet med udarbejdelse af 

kampagnemateriale, paneldebat og valg af præsident. 

 

 

 

Titel 4 

 

Fiction: Less than Zero 

Indhold Brett Easton Ellis: Less than Zero (Simon & Schuster, 1985) 

 

Omfang 

 

2 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At arbejde selvstændigt med en roman, som på et overordnet plan relaterer til 

årets Country Profile om USA. 

 

At analysere romanens indhold og virkemidler ved mundtlig gennemgang i 

grupper – herunder at relatere romanens temaer til ungdomskultur i 1980erne. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Romanen blev delt op i 2 dele af hver ca. 100 sider. Første halvdel blev gen-

nemgået og diskuteret i grupper, 2 halvdel behandlet virtuelt – Q&A 

 

 

 

Titel 5 

 

Grammatik 

Indhold Bøgh & Hovgaard: Den Lille Fejlstøvsuger (Musagetes New Materials, 1981): 

 

Ordstilling: grundled – udsagnsled – s. 9 

Kongruens – s. 13-15 

Udsagnsordenes tider – s. 20 

Førnutid/førdatid – s. 21 

Fremtid – s. 22-23 

Simpel eller udvidet tid – s. 24-25 

Lideform – s. 28-29 

Ing-form efter visse udsagnsord – s. 29-30 

Uregelmæssige udsagnsord – s. 32-33 

Gradbøjning af tillægsord – s. 34-35 

Tillægsord eller biord – s. 36-39 

Navneords flertal – s. 40-42 

A piece of advice – s. 42-43 

Ejefald – s. 44-45 

Henførende stedord – s. 53-54 

Forholdsord + that-sætning – aldrig i livet – s. 57-58 

Komma – s. 72-73 

 

Omfang 

 

Hele skoleåret 

Særlige fokus-

punkter 

At udvikle grammatisk korrekt sprogbrug 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Individuelt arbejde med gennemgang på klassen eller virtuelt – Q&A 

 

 

Titel 6 

 

Skriftlighed 

Indhold Ny skriftlighed (efter oplæg): 

Udarbejdelse af ”wanted poster” 

Udarbejdelse af kontaktannonce 

Udarbejdelse af turistbrochure 

Udarbejdelse af opskrift 

 

Skriftlig opgave (grundforløb) 

The Founder – analyse af filmen 

 

Skriftlige opgaver (studieretningsforløb): 

Write your own fairy tale (fri skriftlig formulering) 
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Black America – manuskript til tale 

Dead Man Walking – analyse af filmen 

 

Omfang 

 

Hele skoleåret 

Særlige fokus-

punkter 

At eleverne gennem aflevering af skriftlige opgaver vedligeholder og udbygger 

deres færdigheder inden for skriftlig engelsk. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Ny skriftlighed: Individuelt arbejde + gennemgang på klassen. 

 

Skriftlige afleveringer: Hjemmearbejde 

 

 


