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The fabulous life of Michael Jackson 

Tema: Music/art  
Fag: Engelsk  
Målgruppe: 6 til 10 klasse 

MTV, 2009, 20 min 

Denne vejledning vil have fokus på arbejdet med kulturmødet. Udsendelses indhold har fokus på Michael 
Jacksons liv med rigdom. Der gives et billede af, hvilke økonomiske muligheder han har haft, på trods af 
hans gæld, der også nævnes til slut i udsendelsen. Udgangspunktet i arbejdet med udsendelsen er derfor 
kulturmødet, forstået som den virkelighed superstjerner lever i kontra mediernes billede af samme.     

 
Billedet er fra tv-udsendelsen 

Indhold - kort 
“The fabulous life of Michael Jackson” er en tematisk gennemgang af superstjernens liv med fokus på 
Jacksons økonomiske måde at agere på. Der tages emner som Pets, Shopping, Estates osv.  
 

Faglig relevans / kompetenceområder 
Kultur og samfundsforhold:  
Interkulturel kontakt: 

● skal eleverne blive opmærksomme på, at sådanne forskelle og ligheder eksisterer, og at diversitet 
er en ressource 

● arbejde med refleksion over kultur og kulturmøder, både de møder eleverne selv oplever, 
overværer og stifter bekendtskab med gennem tekster.   

 
Tekst og medier 

● skal kunne vurdere teksterne i forhold til genre og sprogbrug gennem arbejdet med et alsidigt 
udbud af tekster om emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. 
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● Eleverne skal kunne uddrage informationer fra egnede internetsider og skal gradvist lære at kunne 
udnytte informationer fra forskellige digitale værktøjer. 

 
Mundtlig kommunikation 
Præsentation: 

● Eleverne skal kunne anvende centrale informationer fra mange forskellige kilder og omsætte 
indholdet til en struktureret fremlæggelse, hvor de også redegør for egne synspunkter. 

Ideer til undervisningen 

Forforståelse - her kan man anvende det digitale værktøj TodaysMeet: https://todaysmeet.com der giver 
alle elever mulighed for at komme til orde og være med til at skabe fælles forforståelse for emnet. Man kan 
også inddrage CL-strukturer fx: mødet på midten og/eller mix pair share. 
 
Indholdsforståelse - følgende CL-strukturer kan anvendes: vælg fra viften, quiz og byt, hvor eleverne 
arbejder med at få en større forståelse af indholdet. 
 
Ordforråd - her kan man anvende det digitale værktøj Quizlet http://quizlet.com der gennem mange 
forskellige øvelser træner og gentager relevante ord fra temaet. 
 
Mundtlighed - i arbejdet med mundtlighed kan de digitale værktøjer Fotobabble: 
http://www.fotobabble.com eller Doceri til iPad anvendes. Eleverne optager en forberedt mundtlig 
fremstilling ud fra et billede, der sættes ind af eleven selv.  
 
Prezi: http://prezi.com eller PowerPoint anvendes til fremlæggelse. Ved forberedelsen til denne 
fremlæggelse kan eleverne finde yderligere oplysninger om Michael Jackson og fx hans død. I arbejdet med 
fremlæggelsen kan eleverne forholde sig kritisk til den livsstil, der fremstilles i udsendelsen og de 
konsekvenser livsstilen kan have. 
 
Følgende CL-strukturer kan anvendes til at arbejde med den ikke-forberedte samtale: 3-trins-interview, tre 
til te 
 
De nævnte digitale ressourcer kan næsten alle bruges både på pc’er og på iPad/tablets 

Supplerende materialer 

Følgende er forslag til tv-udsendelser, der kan streames fra dit lokale CFU: 

Michael Jacksons sidste dage, TV2, 2010 

True Hollywood Story Michael  Jackson, TV2, 2009 

Familien Jackson - den amerikanske drøm, TV2, 2009 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU: 

Michael jackson,: The man, the music, the mystery  (B1 Readers) 

Michael Jackson mediepakke 

https://todaysmeet.com/
http://quizlet.com/
http://www.fotobabble.com/
http://prezi.com/

