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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Growing Up 

Titel 2 Hunger 

Titel 3 Other Worlds 

Titel 4 (Samlæst med hold 5enb4d602020) Modern Lives 

Titel 5 (Samlæst med hold 5enb4d602020) Expressing Yourself 

Titel 6 (Samlæst med hold 5enb4d602020) Globalisation 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 
 

Growing Up 

Indhold  
Keir Burrows, Donkey, 2014 - short film,  
 
Ernest Hemingway, 'Indian Camp', 1924 - short story 
 
Philip Larkin, 'This Be the Verse' , 1971 – poem 
 
The Beatles, 'She's leaving home', 1967 – lyric 
 
Charles Bukowski, 'Son of Satan', 1982 - short story 
 
Nick Allen, Sailing experts criticise Abby Sunderland's circumnavigation at-
tempt – article in Los Angeles Times 
 
Supplerende stof:  
Brian Percival, 'About a Girl', 2001 - short film 

 
 
 

Omfang 
 

25 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Metodiske fokuspunkter:  Tekstanalyse, primært mundtlig sprogfærdighed 
men også skriftlig - der skrives i hver time, ordforråd, basisgrammatik. Ti-
merne foregår på engelsk. 
 
Læreplanens mål: 
  ̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 
tekster 
 ̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grund-
læggende faglig metode 
  

Tema er det klassiske: at blive voksen med alt hvad det indebærer af udfor-
dringer for barnet. Teksterne omhandler gruppepres, psykisk og fysisk over-

greb fra den voksne, barnets og den unges ensomhed.  
Alle studerende har forudsætninger for at forholde sig til temaets tekster 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Par - og gruppearbejde, klasseoplæg, show and tell, individuelt og pararbejde 
i OneNotes Samarbejdsområde med efterfølgende peer-læsning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 
 

Hunger 

Indhold  
- Saaed Kamali Deghan, 'Nearly half of all child deaths in Africa stem from hun-
ger, study says', The Guardian, 5th June 2019 (article) 
 
-Jacqueline Howard, Childhood Obesity, CNN, October 24, 2018 (article) 
 
-Jamie Oliver Shows School Kids How Chicken Nuggets are made 
 
- Roger McGough, The Commission, 1969(poem)  
 
- Robert Kenner, Food Incorporated, 2008 (film) 
 
- Sara Paretsky, A Taste of Life, 1995 (short story) 
 
- Raymond Carver, Fat, 1971(short story) -copy 

 
 

Omfang 
 

25 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Metodisk fokuspunkt: Via analyse og diskussion af fiktion og non-
fiktionstekster at anskue sult som et konkret fysisk behov der forvaltes forskel-
ligt alt efter hvor i verden man bor – og også se sult i overført betydning som 

sult efter anerkendelse og kærlighed eller blot venlighed.  
 
Teksterne drejer sig om 'the haves and the have-nots' i henholdsvis Afrika og 
USA, og dernæst om madproduktionen i USA som styres af en sult efter kvanti-
tet og penge, helt uden skelen til kvalitet og sundhed. Dernæst to noveller: i 
den første er sult forstået som en psykologisk mekanisme og i den sidste kan 
man argumentere for at sult kan ses som udtryk livsappetit og evnen til nydel-
se, og fedme som varme, værdighed og venlighed. 

 
Læreplanens mål:  
Sprogfærdighed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formule-
re egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om al-
mene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formule-
re egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om al-
mene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
  ̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 
tekster 
 ̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grund-
læggende faglig metode 
 

https://youtu.be/mKwL5G5HbGA


 

 

Side 4 af 9 

Sprog, tekst og kultur 
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
 ̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med an-
vendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold 
 ̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategi-
er, i almene og faglige sammenhænge 
 ̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumen-
tere brugen af forskellige informationskilder 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Par - og gruppearbejde, klasseoplæg, show and tell, individuelt og pararbejde i 
OneNotes Samarbejdsområde med efterfølgende peer-læsning. 

 

 
 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 3 
 

Other Worlds 
 

Indhold  
Entering Worlds of Fantasy - introductory text 
C. S. Lewis, Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe - Chapter 1 – 1950 
 
Matthew Vaughn, Stardust, film - 2007 
Neil Gaiman, 'Happily Ever After', Article about Stardust 
 
Joseph Cambell, The Hero's Journey and the 8 archetypes - 
https://mythcreants.com/blog/the-eight-character-archetypes-of-the-heros-
journey/ og andre sites opgivet I OneNOte 
 
Post-apocalyptic Literature: Characteristics and definitions – introductory text 
Robert Kirkman and Tony Moore, Walking Dead, excerpt from the graphic 
novel -  2003 
 
Dystopian Literature: Characteristics and definitions- Introductory text 
Suzanne Collins, Hunger Games, Chapters 1-3, 2008 - novel and film 
(værk) 

 
 

Omfang 
 

30 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Generelt fokus: Der arbejdes med sub-genrerne fantasy, dystopian literature, 
post-apocalypse and fairy-tale: hvilke træk kendetegner hver sub-genre?  

https://mythcreants.com/blog/the-eight-character-archetypes-of-the-heros-journey/
https://mythcreants.com/blog/the-eight-character-archetypes-of-the-heros-journey/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kirkman
https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Moore_%28artist%29
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Tekstanalysemæssigt arbejdes videre med karakteristik og setting og summa-
ry. 
Endelig trænes meta-view: Hvad kan man bruge genren til ud over at blive 
underholdt? Hvilke tendenser i samfundet afspejler genren? 

 
 
Specifikt metodepunkt:  Tekstanalyse, applikation af teori af ’the monomyth’ 
på teksterne 
 
Læreplanens mål: 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formule-
re egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om 
almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
 
 ̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 
tekster 
 ̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grund-
læggende faglig metode 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
En bred vifte af arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbej-
de, præsentationer og fremlæggelser for klassen, lærer-for-en -time etc 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 4 
 

Modern Lives 

Indhold  
Worlds of Now/ Modern Lives: https://won.systime.dk/index.php?id=125  
  
Siri Hustvedt, Look Away, essay https://won.systime.dk/index.php?id=156&L=0 
  
Scaachi Koul, Things That Will Happen If I Don't Take out My Phone Right Now - 
fiction https://won.systime.dk/index.php?id=161 
  
Jeremy Tucker, Merry Christmas, Son, I Trampled a Man to Death… - fiction 
https://won.systime.dk/index.php?id=157 
  
Ali Smith, The Child - fiction, short story 
https://won.systime.dk/index.php?id=160 
  
Julie Beck, Where Life Has Meaning - nonfiction- article 
https://won.systime.dk/index.php?id=159 

 

Omfang 
 

30 timer 

https://won.systime.dk/index.php?id=125
https://won.systime.dk/index.php?id=156&L=0
https://won.systime.dk/index.php?id=161
https://won.systime.dk/index.php?id=157
https://won.systime.dk/index.php?id=160
https://won.systime.dk/index.php?id=159
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Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Indholdsmæssige fokuspunkter:  
Teksterne afspejler at der de sidste 30 år er sket et kæmpe skift i vores hverdag: 
individet i den moderne verden er tvunget til at kunne agere i en tiltagende for-
brugsorienteret verden, kunne være politisk korrekt i en omskiftelig verden, 
kunne mestre kulturelt betingede, sociale koder i et urbant, tætbefolket miljø, 
være digitalt opdateret uden at være alt for afhængig af sociale medier – og 
endelig skal individet finde mening med sit eget liv i en verden hvor religion har 
mistet sin kraft. 
  
Følgende punkter i læreplanen trænes:  
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere 
egne synspunkter, i præsentation,  
 - samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ 
høj grad af grammatisk korrekthed 
 ̶ at læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis læng-
de om almene og faglige emner 
 ̶ at skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med for-
skellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af gramma-
tisk korrekthed  
 
- analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grund-
læggende faglig metode 
 ̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
 ̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med an-
vendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold 
 ̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier 
i faglige sammenhænge 

  ̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
En bred vifte af arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
præsentationer og fremlæggelser for klassen, lærer-for-en -time etc 

 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 5 
 

Expressing yourself 

Indhold  
From Nanna Flindt Quist, On Purpose, Gyldendal 2009 
Chapter 5: Blog posts (Logos, ethos and pathos) Chapter 6: Advertisement 
Chapter 7: User manual (Music features) 
  
Steve Jobs’ Commencement speech  
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ENGLISH SPEECH | STEVE JOBS: Stanford Commencement (English Subtitles)   
(Last visited April 30, 2019) 

 
Martin Luther King, ‘I have a dream’, speech, 1963 
 
Barack Obama’s victory speech. Nov 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468&t=5s  
 
Donald Trump’s victory speech, Nov 2016 
https://edition.cnn.com/2016/11/09/politics/donald-trump-victory-
speech/index.html  
 
 
Supplerende materiale: 

 
Highlights From Trump And Biden’s Dueling Town Hall Events | NBC News  
 
“Electing a US President” 
https://www.youtube.com/watch?v=ok_VQ8I7g6I  
 
 ‘Does your vote count?’ 
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468&t=5s  
 

  

Omfang 
 

25 timer 

Særlige 

fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
I dette forløb arbejder vi med kompetencen til at genkende de retoriske  
virkemidler. Vi analyserer forskellige tekster – taler, reklame og  
instruktionstekst – og kortlægger  
hvordan appelformerne kommer til udtryk og hvilken effekt de forskellige  
stilistiske  
træk har på læserne.   
 
Sprogfærdighed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere  
egne synspunkter, i præsentation, i samtale og på skrift med en relativ høj grad  
af grammatisk korrekthed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere  
egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene  
og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
   ̶gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede  
tekster 
 ̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og  
grundlæggende faglig metode 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1i9kcBHX2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468&t=5s
https://edition.cnn.com/2016/11/09/politics/donald-trump-victory-speech/index.html
https://edition.cnn.com/2016/11/09/politics/donald-trump-victory-speech/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ykR1SKh1AeU
https://www.youtube.com/watch?v=ok_VQ8I7g6I
https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468&t=5s
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Sprog, tekst og kultur 
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
 ̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med  
anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og  
samfundsmæssige forhold 
 ̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, 
 i almene og faglige sammenhænge 
 ̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere  
brugen af forskellige informationskilder 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

 
En bred vifte af arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde,  
præsentationer og fremlæggelser for klassen, lærer-for-en -time etc 
 

 

 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 6 
 

Globalisation 

Indhold  
‘The World and Me: Three short texts’ 
(Princess Diana's Death, From Caravans to World Trade, Globalisation- a 
threat?) from Anne Mette Finderup og Agnete Fog, World of English, Systime 
https://woe.systime.dk/?id=p80 3 short texts, fiction and non-fiction 
 
Haruki Murakami, What I talk about when I talk about running (translated from 
the Japanese) - non-fiction 
 
Kazuo Ishiguro, A Family Supper, https://woe.systime.dk/?id=p731982 - short 
story, 1982 

 
Alejandro González Iñárritu, Babel, 2006,  - film 
 
Jeevan Vasagar and Riazat Butt, ‘Madonna defends Malawi adoption,’ the 
Guardian, October 18, 2006 

 

 
 

Omfang 
 

18 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Hvad betyder globalisering? Med udgangspunkt i tre små tekster der byder på 
hver sin definition, analyseres fire tekster: ’Babel’ som viser hvordan en tilfæl-

https://woe.systime.dk/?id=p80
https://woe.systime.dk/?id=p731982
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dig hændelse kan få konsekvenser på et personligt plan på så forskellige dele af 
kloden som Japan, Mexico og Marokko – og at det er de fattige mexicanere og 

marokkanere der betaler for det. ’A Family Supper’ viser hvordan den gryende 
globalisering splitter generationerne og udvander gamle traditioner og værdier. 
’What I Talk About When I Talk About Running’ afspejler globaliseringens mere 
luksuriøse sider – forfatteren der kan forfølge sin interesse ved at dyrke sin 
hobby på forskellige steder på kloden uden skelen til økonomi – ligesom en 
vestlig sanger kan adoptere fra Afrika.   
 
Læreplanens mål:  
 
Sprogfærdighed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formule-
re egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om al-
mene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
̶ at udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formule-
re egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om al-
mene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 
  ̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 
tekster 
 ̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grund-
læggende faglig metode 
 
Sprog, tekst og kultur 
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
 ̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med an-
vendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold 
 ̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategi-
er, i almene og faglige sammenhænge 
 ̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumen-
tere brugen af forskellige informationskilder 
  ̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

En bred vifte af arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde,  
præsentationer og fremlæggelser for klassen, lærer-for-en -time etc 
 

 
 
 


