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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Hfe engelsk B 

Lærer(e) Tim Marqvard Nymann Jensen & Anette Ranvild 

Hold 3enB02 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Murder in Mind 

Titel 2 Global English 

Titel 3 Clash of Cultures 

Titel 4 Dystopia 

Titel 5 The American Dream 

Titel 6 Australia 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

Murder in Mind 

Indhold Kernestof: 
 
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 
 
Edgar Allan Poe, The Tell Tale Heart (1843) 

 
Christine Poulson, Don’t You Hate Having Two Heads (2006) 
 
Film: 
James Manos Jr., Dexter (2006) Episode: 1. Dexter 
Jonathan Demme, Silence of the Lambs (1990) 
 
Hjemmeside: https://people.howstuffworks.com/serial-killer.htm 
 

Supplerende stof: 
 
Christopher Lee reads ”The Tell Tale Heart” (Youtube) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid ca. 60 lektioner à 45 minutter 

Antal sider: ca. 70 

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 hensigtsmæssi-
ge 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 

https://people.howstuffworks.com/serial-killer.htm
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Grammatik i ENGRAM  

 



 

Side 4 af 9 

 

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

Titel 2 
 

Global English 

Indhold Kernestof: 
 
The Local: Danes world’s best non-native English speakers (12 November 
2014) 
 
Niall Ferguson, Empire: How Britain Made the Modern World (2003) 
 
Callum Henderson: Bilingualism the way ahead for English speakers (The 
Scottsman, 17 February 2017) 

 
Jonathan Saffran Foer: Everything Is Illuminated (excerpt, 2002) 
 

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. 40 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 40 

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 hensigtsmæssi-
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ge 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, 
større skriftlige opgaver 
Grammatik i ENGRAM 

 

Titel 3 
 

Clash of Cultures 

Indhold Kernestof: 
Hanif Kureishi, My Son the Fanatic (1997) 
Doris Lessing, The Mother of the Child in Question (1988) 
Jomo Kenyatta, The Gentlemen of the Jungle (1938) 

 
Fra Language and Power (Columbus, 2013) 

- Julian Baggini, How Racist is Britain (2007) 
- Julian Curry: Niggers, Niggas, Niggaz  

 
 
 
Supplerende stof: 
 
“The Empire and the Commonwealth” – handout 
Britain Today: Britain’s Black Community 
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner à 45 minutter 
Antal sider: ca. 40 

Særlige fokuspunk-
ter 

– 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 engelsk-
sprogede 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 
forhold 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, Quizlet, Padlet, Google.docs, større skriftlige opgaver. 
Grammatik i ENGRAM 
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Titel 4 

 

Dystopia 

Indhold Kernestof: 
Læst værk: 
 
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 (uddrag) 
 
Muse: Uprising, 2005 (Youtube) 
 
Toby Haynes: Black Mirror S04E01: “USS Callister” 
 
Supplerende stof: 
 
Dystopia definitions handout 
 

Omfang 

 

Ca. 60 lektioner à 45 minutter 

Antal sider: ca. 155 
 

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 hensigtsmæssi-
ge 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, 
større skriftlige opgaver 
Grammatik i ENGRAM 
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Titel 5 
 

The American Dream 

Indhold Kernestof: 
Amy Tan: Two Kinds, 1989 
 
The Declaration of Independence (2 citater) 
 
The Pledge of Allegiance 
 
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 

 
Walt Whitman: I Hear America Singing (1860) 
 
Allen Ginsberg: A Supermarket in California (1955) 
 
Nicholas Kristof: The American Dream Is Leaving America (New York Times, 
October 25, 2014) 
 
Arnold Schwarzenegger: 2004 Republican National Convention Address (Au-

gust 31, 2004) 
 
Curtis Hanson: 8 Mile (2002) 
 
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. 30 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 
– kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelskspro-
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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 
arbejdsformer 

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

 

Titel 6 
 

Australia 

Indhold Kernestof: 
 
Men at Work: Land Down Under (1980, Youtube) 
 
Manic Street Preachers: Australia (1996, Youtube) 
 
Archie Weller: Going Home (1986) 
 
Terry MacCarthy: The Stolen Generation (Time, October 2, 2000) 
 

Kevin Rudd: Apology to Indigenous People of Australia (Parliament of Aus-
tralia, February 13, 2008) 
 
Jacob Kagi: Plan to close more than 100 remote communities would have 
severe consequences, says WA Premier (ABC News, November 12, 2014) 
 
Caitlyn Gribbin: Aboriginal communities to close: WA Government shutdown 
plans already driving people out (ABC News, February 18, 2015) 
 
Phillip Noyce: Rabbit-Proof Fence (Rumbalara Films, 2002) 
 
 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner à 45 minutter 

Antal sider: ca. 40 sider 

Særlige fokuspunk-
ter 

– 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 engelsk-
sprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film 
– analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder film 
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– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

– anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige 
forhold 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 
Grammatik i ENGRAM 

 


