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HF-merit. 
 
EMNE OG 
OMFANG 

HF-PENSUM STEINER HF-
PENSUM 

KOMPETENCER 
 

The Sun 

Never 

Sets on 

the British 

Empire 

Omfang: 
25 timer 

Historiske og 
aktuelle forhold i 
andre 
engelsksprogede 
regioner. 

Portfolio projekt, 
der består af en 
skriftlig aflevering 
samt en kreativ 
mundtlig 
præsentation af 
elevernes 
arbejde. Der 
fremlægges for 
forældrene i 
forbindelsen 
med en 
forældreaften. 
Hovedemnet er 
”Segregation” 
med disse 
underpunkter: 
• India: 
Mahatma and 
Indira Gandhi, 
civil 
disobedience, 
passive 
resistance and 
independence. 
• South Africa: 
Nelson and 
Winnie Mandela, 
apartheid. 
• USA: Martin 
Luther King, Rosa 
Parks, and the 
Civil Rights 
Movement. 
• Australia: 
Charles Perkins, 
aborigines, 
stolen 
generations, 
dreamtime, 
freedom riders, 

At få indblik i 
historiske og 
aktuelle forhold i 
andre 
engelsksprogede 
regioner, med 
fokus på 
biografier.  

At sætte sig ind i 
og redegøre for 
sociale, kulturelle 
og historiske 
forhold i den 
engelsksprogede 
verden samt 
perspektivere det 
til aktuelle forhold.  

At anvende 
forskellige 
hjælpemidler, 
herunder IT-
værktøjer.  

At udvikle 
elevernes evne til 
både at arbejde i 
selvstyrede 
grupper og 
selvstændigt. 

At udvikle 
eleverne 
kreativitet.  

 

 



1967 
referendum.  
Der lægges 
vægt på 
selvstudium. 
 

Dead 

Poets 

Society 

Omfang: 
25 timer 
 

 

Det engelske 
sprogs 
grammatik, 
ortografi og 
tegnsætning. 
 

Udtale, ordforråd 
og idiomer. 

 

Principper for 
tekstopbygning. 
 

Tekstanalytiske 
begreber og 
grundlæggende 
metoder til 
analyse af fiktive 
og ikke-fiktive 
tekster. 

 

 

 

N.H. Kleinbaum, 
Dead Poets 
Society, Bantam 
Books (1989): 

- læsning og 
diskussion af 
romanen, med 
fokus på carpe 
diem, samt 
tradition vs. 
innovation. 

- bearbejdelse af 
værker og 
forfattere nævnt 
i romanen, som 
hovedsageligt 
tilhører den 
engelske 
romantiske 
periode og den 
lidt senere, men 
tilsvarende 
amerikanske 
bevægelse.   
 
Fokus på 
forskellen mellem 
britisk engelsk og 
amerikansk 
engelsk. 
 
Film: Dead Poets 
Society 
 

Indblik i 
samfundsmæssige 
forhold i 
Storbritannien og 
USA, bl.a. 
sammenhængen 
mellem 
uddannelse og 
klassetilhørsforhold. 
 
Kendskab til 
tekstanalyse af 
litterære genrer, 
fiktion (med fokus 
på lyrik) såvel som 
non-fiktion. 
 
At redegøre for 
grundlæggende 
poetiske og 
metriske strukturer. 
 
Træning af udtale 
og ordforråd.  
 
Fokus på forskellen 
mellem britisk 
engelsk og 
amerikansk 
engelsk. 
 

At referere, 
analysere og 
fortolke film på  
engelsk, skriftligt 
og mundtligt.  

 


