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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni 2018 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse STX 

Fag og niveau Engelsk A 

Lærer(e) Simon Weishaupt 

Hold 1enA01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 American Modernism: Ernest Hemingway and the Roaring Twenties 

Titel 2 War and Memory 

Titel 3 Gender and Identity 

Titel 4 Basic American Values 

Titel 5 Twisted Minds 

 

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

 

Titel 1 

 

American Modernism: Ernest Hemingway and the Roaring Twenties 

Indhold Anvendt materiale og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof. 

 

Kernestof 

 

Ernest Hemingway: Hills Like White Elephants (fra Men Without Women. 1927) 

 

Ernest Hemingway: Cat in the Rain (fra In Our Time. 1925) 

 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms: Chapter 32 og : A Farewell to Arms: 

Chapter 41  (romanuddrag fra A Farewell to Arms, 1929)  

 

Charles Vidor: A Farewell to Arms (1957) – spillefilm 

 

Marin Canell og Ted Remerowski: Legendary Sin Cities: Paris (2005) – dokumen-

tarfilm 
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Supplerende stof 

 

Woody Allen: Midnight in Paris (2011) - film 

 

Kursistpræsentationer: 

Ernest Hemingway: Soldier’s Home (fra In Our Time. 1925) 

Ernest Hemingway: The Three-Day Blow (fra In Our Time. 1925) 

 

Diverse klip fra youtube.com og mindre artikler om Hemingways liv, skrivestil og 

forfatterskab, samt om livet i Paris i 1920erne. 

 

Grammatik: 

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

 

Aase Herskind & Uffe G. Pedersen: Engelsk grammatik med synonymer (Gylden-

dal, 2002) 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Læse et forfatterskab med henblik på at forstå Hemingways skrivestil og hvordan 

selvbiografiske elementer inkorporeres i hans tekster. Tematisk fokus på forholdet 

mellem kønnene, dvs. mand-mand og mand-kvinde samt Hemingways Code Hero. 

Indledningsvis har kursisterne udarbejdet fremlæggelser omkring Hemingways liv; 

Hemingways skrivestil og code hero; Paris i 1920erne; The Lost Generation. 

Der fokuseres på basis grammatiske begreber samt fagets skriftlige arbejdsmetoder 

og redskaber. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/ gruppearbejde / præsentationer /skriftligt arbejde / projektar-

bejde 

 

 

 

 

Titel 2 

 

War and Memory 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof 

 

Carol Ann Duffy: War Photographer (digt fra Standing Female Nude, Anvil 

1985) 

 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est (digt fra Fields of Vision 2. Longman, 

2003) 

 

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) 
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Duncan Campbell: Top Gun versus Sergeant Bilko? No Contest, says the Penta-

gon (The Guardian) [online] 

http://www.theguardian.com/world/2001/aug/29/media.filmnews 

 

Candice Raede: Facts on Pearl Harbor [online] 

http://ezinearticles.com/?Facts-on-Pearl-Harbor&id=1582085 

 

Franklin Delano Roosevelt: ”Day of Infamy”-speech [online] http://li-

brary.umkc.edu/spec-col/ww2/pearlharbor/fdr-speech.htm 

 

Michael Bay: Pearl Harbor (2001) – spillefilm set i uddrag 

 

Supplerende stof 

Diverse små klip på youtube o. lign. 

 

Grammatik: 

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

1987) 

 

Aase Herskind & Uffe G. Pedersen: Engelsk grammatik med synonymer (Gyl-

dendal, 2002) 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer: 

Kursisterne skal blandt andet stille kritiske spørgsmål til mediemaskinen,  

og forstå hvordan den spiller ind på den nationale erindring – og dermed 

en nations kulturelle identitet. 

Formålet er at kursisterne skal vide, de altid bør sætte spørgsmålstegn ved mo-

tiverne bag en krigsfilmproduktion ligegyldigt, hvor virkelighedstro den end 

måtte fremstå. Da filmproduktioner kræver betragtelige økonomiske midler og 

realiseres for at give afkast i form af økonomisk overskud, er der mange inte-

ressegrupper involveret i produktionen, bl.a. Pentagon, som ikke blot censure-

rer og omformulerer originale filmkoncepter; det manipulerer også med publi-

kum og den nationale erindring. Endvidere arbejdes der med krigssange som  

historiske artefakter. I lige så vid udstrækning som ovenstående undersøges 

krigs påvirkning på den menneskelige psyke, og kursisterne arbejder med 

“The Lost Generation”.  

 

• forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner  

• beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en  
samtale og diskussion på engelsk  

• give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig  
fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt  
korrekt engelsk  

• kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer  
engelske tekster  

• analysere ikke-litterære tekster  

• perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige,  

http://www.theguardian.com/world/2001/aug/29/media.filmnews
http://ezinearticles.com/?Facts-on-Pearl-Harbor&id=1582085
http://library.umkc.edu/spec-col/ww2/pearlharbor/fdr-speech.htm
http://library.umkc.edu/spec-col/ww2/pearlharbor/fdr-speech.htm
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kulturelle og historiske sammenhænge  

• anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds- 
mæssige forhold i primært USA til analyse og perspektivering  
af aktuelle forhold  

• formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af  
hensigtsmæssige kommunikationsstrategier  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier.  

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ skriftligt arbejde/ par- og gruppear-

bejde. Projektarbejdsform og holdpræsentation. 

 

 

Titel 3 

 

Gender and Identity 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

 

Shakespeare: An introduction [online] https://www.enotes.com/topics/william-
shakespeare 

 

Jeanne Gerlach et al. Revisiting Shakespeare and Gender [online] 

https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/old-WILLA/fall96/gerlach.html 

 

William Shakespeare: Macbeth (uddrag): Act 1, scene 5 

 

William Shakespeare: Romeo and Juliet (uddrag): Act 2, scene 1 

 

Khushwant Singh: Karma. Fra Narrating India af Katrine Brøndsted side. 104-

108. 

 

Marjorie Barnard: The Lottery (1943) (fra The Persimmon Tree and Other Sto-

ries. Virago, 1985. 

 

Ralph Gardner Jr.: Alpha Women, Beta Men [online] http://nymag.com/ny-

metro/news/features/n_9495/#print 

 

Joe R. Lansdale: Love Doll: A Fable. Fra A Lift, Too, Gyldendal 2002 

 

A. S. Byatt: Baglady. Fra K. Egebjerg, C. Ehrenreich og M. Frølund: Flux British 

Literature. Systime 2003.  

 

Supplerende stof: 

 

Grammatik: 

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

1987) 

https://www.enotes.com/topics/william-shakespeare
https://www.enotes.com/topics/william-shakespeare
https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/old-WILLA/fall96/gerlach.html
http://nymag.com/nymetro/news/features/n_9495/#print
http://nymag.com/nymetro/news/features/n_9495/#print
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Aase Herskind & Uffe G. Pedersen: Engelsk grammatik med synonymer (Gyl-

dendal, 2002) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunkter 

Temaet undersøger kønsroller og identitet gennem tiden. Der læses til start ud-

drag af to dramaer af Shakespeare med en historisk forståelsesramme, og det dis-

kuteres hvordan de to køn agerer kvindeligt og mandligt. Hvordan fremstår de to 

køn som individer i en verden med faste kønsrollemønstre? Hvordan vurderer 

nutidens kvinder Shakespeares fremstilling af kønnene? Herfra undersøges for-

holdende i andre engelsksprogede lande – og der fokuseres især kønsroller og 

identitet i det senmoderne samfund i den vestlige verden, hvor den øgede ligestil-

ling mellem rollerne i hjemmet og på arbejdsmarkedet influerer forholdet mellem 

mand og kvinde i partnerskab og deres respektive identiteter. 

 

Progression 

Dette forløb bygger videre på de opnåede kompetencer fra det foregående forløb.  

Mange ting forudsættes nu kendt stof og litteraturlæsningen avanceres, ligeledes  

med grammatikundervisningen. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Titel 4 

 

Basic American Values 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

 

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, September 17, 2008, http://www.usnews.com/opinion/arti-

cles/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- presi-

dent-economy-osawatomie-kansas 

 

John Gast: American Progress (maleri fra 1872) 

 

Baz Luhrmann: The Great Gatsby (2013) – film 
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Studs Terkel: Call Me Arnold (1980) (fra Arildsen & Plougheld: The Sky’s the 

Limit. American Themes. Systime 1984) 

 

Carol Morello, et al:. More People Express Uncertainly in Chance to Achieve the 

American Dream (2013) [online] https://www.washingtonpost.com/local/more-

people-express-uncertainty-in-chance-to-achieve-the-american-

dream/2013/09/28/d8e99084-260e-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html?noredi-

rect=on&utm_term=.3b20a0c6963a 

 

Amy Tan: Two Kinds (romanuddrag fra The Joy Luck Club,1989)  

 

Supplerende stof: 

 

Paul Berczeller & Mark Radice: Meet the Trumps: from Immigrant to President 

(2017) 

 

Andrew Rossi: Ivory Tower (2014) – (dokumentarfilm set i uddrag) 

 

Diverse Tweets af Donald Trump 

 

Francis Bellamy: The Pledge of Allegiance 

 

National: Defining The American Dream – NYTimes, (video) 7. Maj, 2009: [on-

line] http://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo 

 

Death of the American Dream? (video), Journeyman Pictures: [online] 

http://www.youtube.com/watch?v=-0y-SWdbGRk&feature=grec_index 

 

Grammatik: 

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

1987) 

 

Aase Herskind & Uffe G. Pedersen: Engelsk grammatik med synonymer (Gyl-

dendal, 2002) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunkter 

Temaet beskæftiger sig med den amerikanske drøm som kulturelt fænomen, og 

gransker herunder Amerikanernes selvforståelse og USA som en immigrantna-

tion, samt den amerikanske drøms opståen og fald. Endvidere inddrages immi-

grant-identitet og integration i USA som multikulturelt samfund. 

 

 

• forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner  

• beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en  

samtale og diskussion på engelsk  

• give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig  

fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt  

korrekt engelsk  

https://www.washingtonpost.com/local/more-people-express-uncertainty-in-chance-to-achieve-the-american-dream/2013/09/28/d8e99084-260e-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html?noredirect=on&utm_term=.3b20a0c6963a
https://www.washingtonpost.com/local/more-people-express-uncertainty-in-chance-to-achieve-the-american-dream/2013/09/28/d8e99084-260e-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html?noredirect=on&utm_term=.3b20a0c6963a
https://www.washingtonpost.com/local/more-people-express-uncertainty-in-chance-to-achieve-the-american-dream/2013/09/28/d8e99084-260e-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html?noredirect=on&utm_term=.3b20a0c6963a
https://www.washingtonpost.com/local/more-people-express-uncertainty-in-chance-to-achieve-the-american-dream/2013/09/28/d8e99084-260e-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story.html?noredirect=on&utm_term=.3b20a0c6963a
http://www.youtube.com/watch?v=-0y-SWdbGRk&feature=grec_index
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• kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer  

engelske tekster  

• analysere ikke-litterære tekster  

• perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige,  

kulturelle og historiske sammenhænge  

• anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds- 

mæssige forhold i primært USA til analyse og perspektivering  

af aktuelle forhold  

• formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af  

hensigtsmæssige kommunikationsstrategier  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier.  

 

Progression 

Dette forløb bygger videre på de opnåede kompetencer fra det foregående forløb.  

Mange ting forudsættes nu kendt stof og litteraturlæsningen avanceres, ligeledes  

med grammatikundervisningen. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Titel 5 

 

Twisted Minds 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende 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 

 

Brett Easton Ellis: Tuesday – kapitel fra romanen American Psycho (fra New 

York City. Systime, 2001) 

 

Edgar Allan Poe: The Black Cat (fra A Taste of Horror. Systime, 1993) 

 

Charles Highson: The Red Line (fra Now & Zen. Systime, 1995) 

 

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

bummet Murder Ballads, 1996 

  

Supplerende stof: 

 

Citatmosaik: Introduction to the Horror Genre 

http://pov.imv.au.dk/Issue_27/section_1/artc2A.html
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N. Schmidt: Introduction: A Taste of Horror (fra A Taste of Horror. Systime, 

1993) 

 

Grammatik: 

 

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

1987) 

 

Aase Herskind & Uffe G. Pedersen: Engelsk grammatik med synonymer (Gyl-

dendal, 2002) 

 

Omfang 

 

Ca. 20% 

Særlige fo-

kuspunkter 

Temaet beskæftiger sig med menneskets kompleksitet og undersøger hvordan li-

teraturen kan bidrage til at forstå mennesker, der oplever verden anderledes end 

de fleste. Der kigges nærmere på tekster, hvor hovedpersonerne har forvredne 

verdenssyn og som måske ikke passer ind i deres miljøer, hvorfor de har eksi-

stentielle indre konflikter. Der kigges ligeledes nærmere på begrebet ondskab og 

horror/gotisk fiktion, og hvordan kan man kategorisere forskellige afarter af ond-

skabsfuld adfærd. Mod slutningen af forløbet arbejdes der med eksamenstræning, 

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

delse og analytiske færdigheder. 

 

• forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner  

• beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en  
samtale og diskussion på engelsk  

• give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig  
fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt  
korrekt engelsk  

• kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer  
engelske tekster  

• analysere ikke-litterære tekster  

• perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige,  
kulturelle og historiske sammenhænge  

• anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds- 
mæssige forhold i primært USA til analyse og perspektivering  
af aktuelle forhold  

• formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af  
hensigtsmæssige kommunikationsstrategier  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  

• benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier.  

 

Progression 

Dette forløb bygger videre på de opnåede kompetencer fra det foregående forløb.  

Mange ting forudsættes nu kendt stof og litteraturlæsningen avanceres, ligeledes  

med grammatikundervisningen. 
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Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde 

 

 


