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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni 2018 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse hfe 

Fag og ni-

veau 

Engelsk B 

Lærer(e) Simon Weishaupt 

Hold 1enB02 

Bemærkning Sammenlægning: holdet består af en hf-klasse på enkeltfag, som fik tre kursister 

fra et nedlagt engelskhold ved semesterstart i sommeren 2017. Dette indebærer, at 

kursisterne har læst forskellige forløb på første skoleår, hvilket fremgår af undervis-

ningsbeskrivelsen. Titel 1-3 er blevet læst af de føromtalte tre kursister. Titel 4-6 er 

læst af mit hold på første år. De restende titler 7-9 er læst af alle kursister på andet 

år. 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Growing Up (læst af tre kursister) 

Titel 2 The American Dream and Nightmare (læst af tre kursister) – ikke eksamensemne 

Titel 3 Australia (læst af tre kursister) 

Titel 4 Growing Up (læst på første år) 

Titel 5 Christmas (læst på første år) – ikke eksamensemne 

Titel 6 Clash of Cultures (læst på første år) 

Titel 7 Family Life: Values and Expectations (læst af alle) 

Titel 8 Basic American Values (læst af alle) 

Titel 9 Twisted Minds (læst af alle) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 

 

Growing up 

Indhold  DORIS LESSING: The mother of the child in question. 1992. 

Ernst Hemingway: INDIAN CAMP. 1921. 

AMY TAN: TWO KINDS. 1989. 

PENELOPE LIVELY: CLARA’S DAY, 1986.  

Alison Fell: The Shining Mountain. 1992.  

 
Omfang 

 

45 á 45 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

 

- Introduction to analytical terms: setting, composition, characterization, 

themes, title, narrator etc.  

- Growing up and family relations 

- Coming of age  

- Dreams and expectations that parents have for their children, and dreams 

and expectations that children have. 

- forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner 

- Udtrykke sig flydende og formulere egne synspunkter i præsentation, 

samtale og diskussion i grammatisk korrekt engelsk 

- Forstå engelske tekster i forskellige genre 

- Skrive grammatisk korrekt engelsk 

- Gør rede for synspunkter, analysere og fortolke tekster  

- Brug af opslagsværker 

- Grammatik  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, kursistoplæg, 

læreroplæg/stationslehren  

 

Titel 2 

 

The American Dream & Nightmare  

Indhold Nørgaard, Kelli (2013): The American Dream. Gylendal. Introduction to the Ameri-

can dream, side 5-8.  

The New York Times: “they gave ten 10 dollars”, 1882. Fra Nørgaard, Kelli 

(2013): The American Dream. Gylendal 

The New York Times: “Landed on Ellis Island: New immigration buildings 

opened yesterday”, 1892. Fra Nørgaard, Kelli (2013): The American Dream. 

Gylendal 

Is the American dream still possible by David Wallenchinsky (2006) 
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Whose dream is it anyway by Anya Kamenetz (2008) 

Arnold Schwarzenegger recalls lessons from 25 years as a U.S citizen  - learn English, partici-

pate in politics and give back by Arnold Schwarzenegger (2008). 

 

 

Omfang 

 

 40 á 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

- Opnå viden om amerikansk samfundsforhold og kultur, herunder ”the 

American Dream”, og historien bag den.  

- Kritik af the American Dream og dens udfordringer i dag.  

- American economy making the American Dream turn to a nightmare.    

- Videreudvikle deres kompetencer i at analysere og fortolke litterære og 

ikke-litterære tekster, som fx artikler via ”the rhetorical pentagon”.  

- Introduktion til ”the rhetorical pentagon” 

- Perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk.  

- Indvandringen og Ellis Island for at give kursisterne en grundviden om 

historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA.  

- Træne ordforråd. 

- Grammatik. 

 
Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, kursistoplæg, 

læreroplæg 

 

Titel 2 

 

Australia  

Indhold Wikipedia: Australia. Non-fiction. Encyclopedia. 
Archie Weller (1986): Going home. Fiction.  
Katharine Susannah Prichard (1959): N’goola. Fiction.  
Thea Asthey (1974): Heart is where the home is. Fiction. 

Film: Rabbit Proof Fence (2002). 

 

  

Omfang 

 

 45 á 45 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

- Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden, 

herunder Australien. Med særligt fokus på ’the lost generation’ og au-

stralsk identitet. 

- Forskellige typer nyere litterære tekster og mediestof, herunder film 

- Tekstanalytiske begreber 

- Perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

- Formulere egne synspunkter på engelsk  

- Det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning 

- Udtale, ordforråd og idiomatik 

- Kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
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- Læse og analysere digte 

- Grammatik.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, kursistoplæg, 

læreroplæg 

 

 

Titel 4 

 

Growing Up 

Indhold Kernestof: 
 
Wendy Cope: Tich Miller (novelle fra Contexts. Gyldendal, 2004) 
 

We All Need a Role Model (essay, ukendt oprindelse) 
 
John Wain: A Message from the Pig-Man (uddrag af novelle fra The Lucid Eye. Gylden-
dal 1977. Tekst oprindeligt publiceret i 1960) 
 
Ernest Hemingway: Indian Camp (fra Contexts. Gyldendal, 2004)  
 
Michael Richards: Just Like That (fra Contexts. Gyldendal, 2004)  

 
Roger McGough: Let Me Die a Youngman’s Death (digt fra 7 New Ages. Gyldendal, 
1981) 

 
Chris Weitz & Paul Weitz: About a Boy (2002) – spillefilm 

 

Supplerende stof: 

 

Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Temaet er i tråd med ”growing up”, da identitet kan ses som en livslang udvikling eller 
som en ny erkendelse af skelsættende karakter i såvel børn som voksne - det er noget, 
som alle kan forholde sig til. Fokus er sociale grupper, mobning, skole- problemer, 
identitet, rites of passage samt børneopdragelse. Samtidig danner tema- et solidt grund-
lag for en samfundsmæssig/kulturel perspektivering samt introduk- tion til litterærana-
lyse og de taksonomiske niveauer. Formålet med forløbet er, at kursisterne skal kunne 
beherske det engelske sprogs grammatik og tilegne sig et engelsk ordforråd, som gør 
det muligt for dem at deltage i en samtale og kunne redegøre nuanceret for indhold og 
synspunkter i de forskellige typer tekster i til- knytning til emnet - samt placere tek-
sterne i en større samfundsmæssig sammen- hæng. Grammatiske øvelser og ordbogs-
øvelser. 

 
– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner 
– læse engelske tekster forståeligt op 
– beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk 
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– give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt 
emne 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede 
tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng 
– formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

  
– det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning 
– udtale og ordforråd 
– kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
– det engelske sprog som globalt kommunikationssprog 
– forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herun-
der film 
– tekstanalytiske grundbegreber 
– væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
– aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 

Litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, som indgår i kernestoffet, skal 
være ubearbejdede og på autentisk engelsk. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Titel 5 

 

Christmas (IKKE EKSAMENSEMNE) 

Indhold Kernestof: 

 

Michael Plemmons: Noel (fra Texting: 1st Year Fiction, Systime, 2005) 

 
Trouble in Store for Mr. Claus (fra A New EntranceI. Systime 2002) 
 

Clement Clarke Moore: The Night Before Christmas [online] https://www.po-
ets.org/poetsorg/poem/visit-st-nicholas 

 

Children Banned From Dressing Up as Gingerbread Men [online] http://www.dai-

lymail.co.uk/news/article-2245849/Children-banned-dressing-gingerbread-

men.html?printingPage=true 

 

Richard Curtis: Love Actually (2003) – spillefilm 

 

Henry Selick: The Nightmare Before Christmas (1993) – spillefilm 

 

Supplerende stof: 

 

Diverse julesange, spil og små animationsfilm 

 

https://www.poets.org/poetsorg/poem/visit-st-nicholas
https://www.poets.org/poetsorg/poem/visit-st-nicholas
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245849/Children-banned-dressing-gingerbread-men.html?printingPage=true
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245849/Children-banned-dressing-gingerbread-men.html?printingPage=true
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245849/Children-banned-dressing-gingerbread-men.html?printingPage=true
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Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 

 

Omfang 

 

Ca. 10% 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Dette korte højtidstema berører traditioner forbundet med julen i USA og England 
og undersøger forskellige synspunkter på julen – fra det religiøse til det popkultur-
elle. 
 
– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner 
– læse engelske tekster forståeligt op 
– beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk 
– give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt 
emne 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede 
tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng 
– formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

  
– det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning 
– udtale og ordforråd 
– kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
– det engelske sprog som globalt kommunikationssprog 
– forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herun-
der film 
– tekstanalytiske grundbegreber 
– væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
– aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 6 

 

Clash of Cultures 

Indhold Kernestof: 
 
Alice Walker: The Flowers (fra Texting. Systime, 2005) 

 

Mark Mitchell: The New Girl (fra Texting: 1st Year Fiction, Systime, 2005) 

 
Alan Parker: Mississippi burning (1988) – spillefilm 
 

Shirley Jackson: After You, My Dear Alphonse (fra The Sky’s the Limit. Systime, 1984) 

 

Philip Noyce: Rabbit-Proof Fence (2002) – spillefilim 
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Kevin Rudd: Apology to Austrlia’s Indigenous Peoples (tale fra 2008) [online] 

https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-

australias-indigenous-peoples 

 

Anthony Hill: Growing Up (fra Impressions of Australia. Systime, 2004) 
 
Shirley Jackson: After You, My Dear Alphonse (fra The Sky’s the Limit. Systime, 1984) 
 
Jomo Kenyatta: The Gentlemen of the Jungle (fra African Short Stories. Heinemann, 
1987) 

 

Supplerende stof: 

 
Diverse materialer om Australien og aboriginere.  

Billie Holiday: Strange Fruit (sang udgivet i 1939) 

Randy Newman: Rednecks (fra albummet Good Old Boys, 1974) 

Nina Simone: Mississippi Goddam (fra albummet Nina Simone in Concert, 1964) 

Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Kursisterne arbejder med analyse, fortolkning og perspektivering af henholdsvis fiktive 
og non-fiktive genrer. Desuden arbejdes der med engelsk som et globalt sprogområde 
og de udfordringer befolkningen står over for bl.a. i en globaliseret, multikulturel mo-
dernitet. Der arbejdes videre med de sproglige fokuspunkter. Udtale, grammatisk kor-
rekthed og sproglig variation. Endvidere uddybes kursisternes viden om dele af de en-
gelsktalende landes samfund, kultur og historie. De skal formidle information om per-
sonlige erfaringer og forhold, fortrinsvis i forbindelse med de læste tekster og den sete 
film. Kursisterne har slutteligt udarbejdet projekter i forbindelse med racerelationer i 
USA, Australien og Afrika. Forst- sat arbejde med basis grammatiske begreber samt fa-
gets skriftlige arbejdsmetoder og redskaber. 
 

 
– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner 
– læse engelske tekster forståeligt op 
– beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk 
– give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt 
emne 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede 
tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng 
– formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

  
– det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning 
– udtale og ordforråd 

https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples
https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples
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– kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
– det engelske sprog som globalt kommunikationssprog 
– forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herun-
der film 
– tekstanalytiske grundbegreber 
– væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
– aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 7 

 

Family Life: Values & Expectations 

Indhold Kernestof: 

The Simpsons: There’s No Disgrace Like Home (fra sæson 1, 1990) 

Alison Fell: The Shining Mountain (fra Contexts. Gyldendal, 2004) 

Tahira Yaqoob: Are You a Helicopter Mother? [online] http://www.dai-

lymail.co.uk/femail/article-367847/Are-helicopter-mother.html 

Sophia Chua-Rubenfeld: Why I love my strict Chinese mom (New York Post, 2011)  
http://nypost.com/2011/01/18/why-i-love-my-strict-chinese-mom/ 

Amy Chua: Why Chinese Mothers Are Superior – læst i uddrag (The Wall Street Journal, 
2011) 
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704111504576059713528698754 

Peter Weir: Dead Poets Society (1989) – spillefilm 

Bell Kaufmann: Sunday in the Park (fra The Lift. Gyldendal, 1994) 

Penelope Lively: Clara’s Day (fra The Entrance. Systime, 1990) 

Franklin Rho: A Marriage of Inconvenience (2013) – kortfilm 

Kurt Vonnegut: Happy Birthday, 1951 (fra Armageddon in Retrospect and Other New and 

Unpublished Writings on War and Peace. New York: G. P: Putnam’s Sons, 2008) 

 

Supplerende materiale: 

 
'Tiger Mother' Amy Chua speaks to Channel 4 News [online]  
https://www.youtube.com/watch?v=eDdEnKPA5_s 

Strict Asian Parents & Stressed, Pressured Youth [online] 
https://www.youtube.com/watch?v=3xz05GUU9I0 

Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 

 

Omfang Ca. 15% 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-367847/Are-helicopter-mother.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-367847/Are-helicopter-mother.html
http://nypost.com/2011/01/18/why-i-love-my-strict-chinese-mom/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704111504576059713528698754
https://www.youtube.com/watch?v=eDdEnKPA5_s
https://www.youtube.com/watch?v=3xz05GUU9I0
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Særlige fo-

kuspunk-

ter 

– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner 
– læse engelske tekster forståeligt op 
– beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk 
– give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt 
emne 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede 
tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng 
– formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

  
– det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning 
– udtale og ordforråd 
– kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
– det engelske sprog som globalt kommunikationssprog 
– forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herun-
der film 
– tekstanalytiske grundbegreber 
– væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
– aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 8 

 

Basic American Values 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 

Kernestof: 
 
Langston Hughes: Let America Be America Again (fra Follow That Dream. Systime, 1998) 
 
Edward N. Kearny: The Frontier Heritage (fra Worlds of English, Systime 2010, s. 103-
106) 
 
Arnold Schwarzenegger: Arnold Schwarzenegger Recalls Lessons from 25 Years as a U.S. 
Citizen — Learn English, Participate in Politics, and Give Back [online] US News, Sep-
tember 17, 2008, http://www.usnews.com/opinion/articles/2008/09/17/arnold- 
schwarzenegger-recalls-lessons-from-25-years-as-a-us-citizen--learn-english- participate-
in-politics-and-give-back 
 
Barack Obama: Speech at Osawatomie Highschool, Dec. 6, 2011 (excerpt) [online] 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/06/remarks- president-econ-
omy-osawatomie-kansas 
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Baz Luhrmann: The Great Gatsby (2013) – film 
 
James Surowiecki: The Mobility Myth (2013) [online] https://www.newyorker.com/mag-
azine/2014/03/03/the-mobility-myth 
 
Gary Soto: Like Mexicans (essay fra Small Faces, 1986) 
 
Michael Moore: Bowling for Columbine (2002) – dokumentarfilm 
 
The Brady Campaign: The Second Amendment Myth and Meaning (fra Liselotte Tang og Liv 
Stilling: Columbine and Beyond. Gyldendal, 2006) 
 
The National Rifle Association: The NRA and the Second Amendment (fra Liselotte 
Tang og Liv Stilling: Columbine and Beyond. Gyldendal, 2006) 
 
The Second Amendment (fra Liselotte Tang og Liv Stilling Columbine and Beyond. Gylden-
dal, 2006) 
 
The Declaration of Independence (fra Liselotte Tang og Liv Stilling: Columbine and Beyond. 
Gyldendal, 2006) 
 
Charlton Heston: Speech at the National NRA Meeting (fra Liselotte Tang og Liv 
Stilling: Columbine and Beyond. Gyldendal, 2006) 
 
Tom Mauser: Speech at the White House (fra Liselotte Tang og Liv Stilling: Columbine and 
Beyond. Gyldendal, 2006) 
 
Supplerende stof: 
 
Paul Berczeller & Mark Radice: Meet the Trumps: from Immigrant to President (2017) 
 
Andrew Rossi: Ivory Tower (2014) – (dokumentarfilm set i uddrag) 
 
John Gast: American Progress. (maleri fra 1872) 
 
Diverse Tweets af Donald Trump 
 
Francis Bellamy: The Pledge of Allegiance 
 
National: Defining The American Dream – NY Times, (video): 
http://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo 
 
Death of the American Dream? (video), Journeyman Pictures: 
http://www.youtube.com/watch?v=-0y-SWdbGRk&feature=grec_index 
 
America the Story of Us: The Declaration of Independence (videoklip) [online] 
https://www.youtube.com/watch?v=yb7MI8NQLoo 
 

Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 
 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/03/the-mobility-myth
https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/03/the-mobility-myth
http://www.youtube.com/watch?v=-0y-SWdbGRk&feature=grec_index
https://www.youtube.com/watch?v=yb7MI8NQLoo
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Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige 

fokus-

punkter 

Temaet beskæftiger sig med den amerikanske drøm som kulturelt fænomen, og gransker 
herunder Amerikanernes selvforståelse og amerikanske drøms opståen og fald. Endvi-
dere inddrages immigrant-identitet og integration i USA som multikulturelt samfund. 

 
– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner 
– læse engelske tekster forståeligt op 
– beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk 
– give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt 
emne 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tek-
ster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng 
– formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

  
– det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning 
– udtale og ordforråd 
– kommunikationsstrategier, standardsprog og variation 
– det engelske sprog som globalt kommunikationssprog 
– forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder 
film 
– tekstanalytiske grundbegreber 
– væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA 
– aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 
– Litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, som indgår i kernestoffet, 

skal være ubearbejdede og på autentisk engelsk. 

 

Væsent-

ligste ar-

bejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 9 

 

Twisted Minds 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 

Kernestof 

 

Sean Spence: Bad or Mad? (fra Wider Contexts. Gyldendal, 2012) 

 
Tobias Wolff: Bullet in the Brain (fra The New Yorker, 25 September, 1995) [online] 
http://pov.imv.au.dk/Issue_27/section_1/artc2A.html 

 

Mary Harron: American Psycho (2000) – film 

 

http://pov.imv.au.dk/Issue_27/section_1/artc2A.html
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Brett Easton Ellis: Tuesday – kapitel fra romanen American Psycho (fra New York City. Sys-

time, 2001) 

 

Nick Cave and the Bad Seeds: Where the Wild Roses Grow (lyrik) Sang fra albummet 

Murder Ballads, 1996 

 

Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart ( fra The Gothic Universe, Gyldendal, 2003) 

 

Supplerende stof: 

 

Diverse småklip fra YouTube 

 

Grammatik: 

Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren (Musagetes New Materials, 1987) 

 

Omfang 

 

Ca. 15 % 

 

Særlige 

fokus-

punkter 

Temaet beskæftiger sig med begrebet ondskab. Hvordan portrætteres ondskab i forskel-

lige teksttyper, og hvordan kan man kategorisere forskellige afarter af ondskabsfuld ad-

færd. Der arbejdes med en række af indholdsmæssigt forskellige genre inden for ond-

skab, og der reflekteres over opfattelsen af de ofte bestialske handlinger. Hvornår er man 

ond og hvornår er man et offer? Mod slutningen af forløbet arbejdes der med eksamens-

træning, hvor kursisterne skal afprøve og bedømmes på baggrund af deres metodeanven-

delse og analytiske færdigheder. 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 


