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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Sommer 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer(e) Camilla McCuiston, Tim Marqvard Nymann Jensen & Lisa Quynh Tu Nguyen 

Hold 1.Q & 2.X 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Murder in Mind 

Titel 2 Growing Up  

Titel 3 Skinheads in the UK 

Titel 4 Global English 

Titel 5 Dystopia 

Titel 6 The American Dream 

Titel 7 South Africa 
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Titel 1 
 

Murder in Mind 

 Fra Contexts (Gyldendal, 2004): 
- Daniel Ransom: “Rendezvous”, 1985 

 
Fra The Lift (Gyldendal, 1993): 

- Stephen King: “The Man Who Loved Flowers”, 1977  
 
Fra Crime in Fiction (Systime 2008): 

- Charles Ardai: “The Good Samaritan”, 2006 
 
Hjemmeside: https://people.howstuffworks.com/serial-killer.htm  

 
Film: 

- ”Seven” (David Fincher, 1995) 
- “Dexter”, sæson 1, episode 1 (Michael Cuesta, 2006) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 22 x 45 min. 
Antal sider: ca. 60 

Særlige fokus-
punkter 
 

– 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 engelskspro-

gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 
 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-
ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs 

 
 

Titel 2 
 

Growing Up 

Indhold Fra Contexts (Gyldendal, 2004): 
- Ernest Hemingway: “Indian Camp”, 1921 
- Michael Richards: “Just Like That”, 1987 

 
Fra The Lift (Gyldendal, 1993): 

https://people.howstuffworks.com/serial-killer.htm
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- Penelope Lively: “Clara’s Day”, 1986 

Film: 
- “Juno” (Jason Reitman, 2007) 

 

Omfang 
 

 Anvendt uddannelsestid: 15 x 45 min. 
Antal sider: ca. 40 

Særlige fokus-
punkter 

– forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene 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 engelskspro-

gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, gruppearbejde, CL-øvelser, Google.docs  
 

 

Titel 3 
 

Skinheads in the UK 

Indhold  
Sean O’Hagan: Rude boys: Shanty Town to Savile Row (The Guardian, 24 May 
2014) 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/24/rude-boys-jamai-
can-subculture-photography-exhibition 
 
Christopher Thompson: In Defense of Skinheads (Time, 3 May 2007) 
 
Enoch Powell: Rivers of Blood (The Telegraph, 6 November 2007) 
 
Richard Allen: Skinhead, New English Library, 1970 (uddrag) 

 
Shane Meadows: This Is England, Warp Films, 2006 
 
Fra Where Have All the Bootboys Gone? Skinhead Style and Graphic Subcultures 
(LCC Graphic Subcultures Research Group, University of the Arts London): 
 

- Garry Bushell: 54-46 That’s My Number – The First Skinheads 

- Tom Vague: Flashbacks of a Bootboy 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/24/rude-boys-jamaican-subculture-photography-exhibition
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/24/rude-boys-jamaican-subculture-photography-exhibition
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Fra British Themes (Systime, 1983): 
 

- Youth on the Dole 

Kevin Layzell: Enoch Powell’s River of Blood speech (National Front, 20 May 
2018) 
http://www.nationalfront.info/2018/04/20/enoch-powells-river-of-blood-
speech/ 

 
Musik: 
 

- Toots and the Maytals: 54-46 That’s My Number (Youtube) 

- Bob Marley and the Wailers: Simmer Down (Youtube) 

- Bob Marley and the Wailers: Jailhouse (Youtube) 

- Rihanna: Rude Boy (Youtube) 

- The Sex Pistols: Anarchy in the UK (Youtube) 

 

Omfang 
 

Ca. 36 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 46 

Særlige fokus-
punkter 

– 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 engelskspro-
gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvelser, 
gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs  

Grammatik i ENGRAM 

 

Titel 4 
 

Global English 

Indhold Kernestof: 
 
The Local: Danes world’s best non-native English speakers (12 November 
2014) 
 

http://www.nationalfront.info/2018/04/20/enoch-powells-river-of-blood-speech/
http://www.nationalfront.info/2018/04/20/enoch-powells-river-of-blood-speech/
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Callum Henderson: Bilingualism the way ahead for English speakers (The 
Scottsman, 17 February 2017) 
 
Jay Walker: The World’s English Mania (TED-Talk, 2009) 
 
Monty Python: Nudge Nudge Sketch (Youtube) 
 
John Agard: Listen Mr Oxford Don 
 
Craig Raine: A Martian Sends a Postcard Home (1979) 
 
Sofia Coppola: Lost in Translation (2003) 
 

Supplerende stof: 
 
Fra World’s of English (Systime, 2010): 

- Global English – Introduction 

Trevor Noah: Proper English in America (Youtube) 
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 35 

Særlige fokus-
punkter 

– 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 engelskspro-
gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-

ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs  
Grammatik i ENGRAM 

 

Titel 5 
 

Dystopia 

Indhold Kernestof: 
 
Læst værk: 
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George Orwell: Animal Farm (1948) 
 
Fra Fields of Vision, vol. 2 (Longman, 2003) 

- George Orwell, Nineteen Eighty-four (kapitel 1 og kapitel 20), 1948 

 
Bruce Miller: “The Handmaid’s Tale”, Season 1, episode 1: “Offred” (2017) 
 
Fra Angles (Gyldendal, 2014) 
Nadine Gordimer: “Once Upon a Time”, 1989 
 
James McTeigue, “V for Vendetta”, 2005 
 

Supplerende stof: 
 
Dystopia definitions handout 
 

Omfang 
 

Ca. 66 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 145 

Særlige fokus-
punkter 

– 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 engelskspro-
gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 

– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-
ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs  
Grammatik i ENGRAM 

 

Titel 6 
 

The American Dream 

Indhold Kernestof: 
Amy Tan: Two Kinds, 1989 
 
The Declaration of Independence (2 citater) 
 
The Pledge of Allegiance 
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Emma Lazarus: The New Colossus (1883) 
 
Matt Stone & Trey Parker: Team America World Police Theme Song (Youtube) 
 
Studs Terkel: Call me Arnold 
 
M. Zipes: Wetbacks: America’s Unwanted Immigrants 
 
Stanford Report: Steve Job’s Commencement Address (June 12, 2005) 
 
Walt Whitman: I Hear America Singing (1860) 
 
Nicholas Kristof: The American Dream Is Leaving America (New York Times, 

October 25, 2014) 
 
Ana Maria Corona: Coming to America, to Clean (1993) 

 
Casting Crowns: American Dream (Youtube) 
 
Arnold Schwarzenegger: 2004 Republican National Convention Address (Au-
gust 31, 2004) 
 
Gabriele Muccino: The Pursuit of Happiness (2006) 
 
Supplerende stof: 

 
Oversimplified: The American Revolution (Youtube) 
 
Fra The American Dream (Gyldendal, 2013): 

- An Introduction to “The American Dream” 

- James Truslow and The American Dream 

- Immigrants Cartoon 

Ellis Island video (Youtube) 

Omfang 
 

Ca. 33 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 45 

Særlige fokus-

punkter 

– 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 engelskspro-
gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
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– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-
ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs  
Grammatik i ENGRAM 

 

Titel 7 
 

South Africa 

Indhold Kernestof: 
Nadine Gordimer: Country Lovers (1961) 
 
Fra From Dompas to Democracy (Gyldendal, 2015) 

- Jeff Cangialosi: The State of the Rainbow Nation (2012) 
- Humphrey Tyler: Humphrey Tyler’s eye-witness report (1960) 
- BBC: Soweto protest turns violent (1976) 
- Nelson Mandela: I Am No Prophet (1990 – interview) 
- Nelson Mandela: Statement from the dock at the opening of the de-

fence case in the Rivonia Trial (1964, speech – excerpt) 
- Nelson Mandela: I am not prepared to sell the birthright of the people 

to be free (1985, excerpt from speech) 
- Nelson Mandela: Address to ANC rally (2008, speech) 

- Robert Lustig: Meeting Mr. Mandela (2001 – interview) 
- Rayda Jacobs: We Gotta Number There (2004) 

 
Neill Blomkamp: District 9 (2009) 
 
Supplerende stof: 
 
Fra From Dompas to Democracy (Gyldendal, 2015) 

- The Great Trek 

- The First and Second Boer Wars 

- The Native Question and the Land Act of 1913 

Newsweek: The Heartbreak Laws (1979) 
 

Omfang 
 

Ca. 33 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 50 

Særlige fokus-
punkter 

– 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 
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– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelskspro-
gede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for-
hold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæs-
sige kommunikationsstrategier 
– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-
ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs  

Grammatik i ENGRAM 

 


