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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) Nete Thillemann, Søren Heerfordt (pædagogikumkandidat),  

Camilla McCuiston, Tim Marqvard Nymann Jensen (pædagogikumkandidat), 

Lisa Nguyen  

Hold 2.Y 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Murder in Mind 

Titel 2 Growing Up (eksamen) 

Titel 3 Ways with Words  

Titel 4 Global English  

Titel 5  Dystopia (eksamen) 

Titel 6  The American Dream (eksamen) 

Titel 7  Clash of Cultures/Different Worlds (eksamen) 

Titel 8  Tales with a Twist (eksamen) 
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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. 

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 fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

-  kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 

- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 

-  perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af ak-

tuelle forhold 

- formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-

mæssige kommunikationsstrategier 

-  anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

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

 

https://people.howstuffworks.com/serial-killer.htm
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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): 

- Penelope Lively: “Clara’s Day”, 1986 

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

 

Omfang 
 

 Anvendt uddannelsestid: 15 x 45 min. 

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 fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 
-  kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
-  analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
-  perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

-  anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-
ge forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af ak-
tuelle forhold 

-  formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-
mæssige kommunikationsstrategier 

-  anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, klassedialog, gruppearbejde, CL-øvelser, Google.docs  
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Titel 3 
 

Ways with Words 

 - Barack Obama: American Promise 

- Barack Obama: A more perfect union 

- Donald Trump: Victory speech  

- George Bush: Speech to Congress  

- John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner 

- Martin Luther King: I Have a Dream  

- Ronald Reagan: Brandenburg Gate  

- Rhetorical and poetic devices 

- Analysis of speeches 

- The King's speech  cinematic terms 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 22 x 45 min. 

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 fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

-  kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 

-  analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 

-  perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

-  anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af ak-

tuelle forhold 

-  formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-

mæssige kommunikationsstrategier 

-  anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Tavleundervisning, klassedialog, CL øvelser, stationslæring, diskussionsøvel-
ser, gruppearbejde, mindre skriftlige opgaver, Quizlet, Padlet, Google.docs 
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Titel 4 
 

Global English  

 - Language and power 

- Where did English come from? 

- English sounds 

- The spread of the English language 

- Global English  

- David Crystal world Englishes 

- Across cultures English is the word 

- British Close Ups 

- Jon Safran Foer illuminated 

- What is Standard English? 

- TED Talk, Lera Boroditsky: How language shapes the way we think 

- John Agard: Listen Mr Oxford don 

- Lamont Carey: I can't read 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 22 x 45 min. 

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 fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

-  kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 

-  analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 

-  perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

-  anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af ak-

tuelle forhold 

-  formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-

mæssige kommunikationsstrategier anvende faglige opslagsværker og 

øvrige hjælpemidler. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 
 

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

 
 
 

Titel 5 
 

Dystopia  

 - The Handmaid's Tale 

- Ray Bradbury: Marionettes 

- Nina Kiriki Hoffman: Boy Seeds 

- K-Michel Parandi: From the future with love 

- Ken Liu: The Plague 

- Ray Bradbury: The Pedestrian 

- George Orwell: 1984 

- George Orwell: 1984 

- George Orwell: Animal Farm 

 

Omfang 
 

 

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 fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

-  kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 

-  analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 

-  perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

-  anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af ak-

tuelle forhold 

-  formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-

mæssige kommunikationsstrategier 



 

Side 7 af 9 

-  anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

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

 
 
 

Titel 6 
 

The American Dream 

 Kernestof:  
 

- M. Zipes: Wetbacks: America's Unwanted Immigrants 

- Ana Corona: Coming to America, to Clean 

- Studs Terkel: Arnold Schwarzenegger 

- Steve Jobs' Stanford Commencement Address 

- Amy Tan: Two Kinds * 

- Casting Crowns: American Dream 

- Gabriele Muccino: The Pursuit of Happyness (film) 

 
Supplerende stof:  
 

- Oversimplified - The American Revolution  

- Immigrants cartoon 

- James Truslow Adams 

- Quotes from The Declaration of Independence and The Pledge of Al-

legiance 

- Introduction to the American Dream  

 
 

Omfang 
 

 

Særlige fokus-
punkter 
 

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

samtale og diskussion på engelsk 

- give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstil-

ling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

- kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer en-

gelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
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- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 

- perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssi-

ge forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 

- formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigts-

mæssige kommunikationsstrategier 

- Rhetorical pentagon and rhetorical devices 

- Fiction vs. Non-fiction 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Klassedialog, CL, gruppearbejde, individuelt, virtuelt, præsentation  

 
 
 

Titel 7 
 

Clash of Cultures/Different Worlds 

 Kernestof: 
- Amy Tan: Two Kinds * 

- Susmita Bhattacharya: Dusk Over Atlantic Wharf 

- Nimer Rashed: Baghdad Express (kortfilm) 

- Amrita Pritam:m Stench of Kerosene 

- Hanif Kureishi: My Son The Fanatic  

- Tobias Wolff: Say Yes 

- Rayda Jacobs: We Gotta Number There 

- Shereen Pandit: She Shall Not Be Moved 

- Paul Haggis: Crash (film) 

Supplerende stof: 
- What would you do? African-American mother of eight 

- What would you do? Interracial couple  

Omfang 
 

 

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 
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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, USA og postkoloniale områder herunder Indien og Syd-
afrika til analyse og perspektivering  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Individuelt, pararbejde, gruppearbejde, præsentation, virtuelt   

 
 

Titel 8 
 

Tales with a Twist  

Indehold Kernestof: 
- Roald Dahl: Lamb to the Slaughter * 

- R.J. Meaddough: The Death of Tommy Grimes * 

- Stephen King: The Man Who Loved Flowers * 

- Nadine Gordimer: Once Upon a Time * 

 
Supplerendestof: 

- TED-Ed: Verbal irony 

- TED-Ed: Situational irony 

- TED-Ed: Dramatic irony 

- Foreshadowing  

- Flashbacks  

Omfang 
 

 

Særlige fokus-
punkter 
 

- The three types of irony 

- Foreshadowing and flashbacks 

- Repetition af literary terms 

- Putting texts into perspective 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Individuelt, pararbejde, gruppearbejde, præsentation, eksamenstræning 

 
*Indgår i flere forløb  


