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Undervisningsbeskrivelse 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: 

Termin Vinter 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Engelsk C 

Lærer Camilla McCuiston 

Hold 1enC01 

 

 

Oversigt over gennemførte emner: 

Titel 1 Being British 

Titel 2 Couples and Troubles 

Titel 3 New York 
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Titel 1 Being British 

Indhold Kernestof: 

• Deanna Rodger: ”Being British” [spoken word, digt] 

https://www.youtube.com/watch?v=iU63a15enBU 

• Benjamin Zephaniah: “The British (serves 60 million)” 

[spoken word, digt]  

https://www.youtube.com/watch?v=dZ1yYOAwvvo 

• Hollie McNish: “Mathematics” [spoken word, digt] 

https://www.youtube.com/watch?v=5NLpLV5nUi0 

• Damien O'Donnell: East is East (1999) [spillefilm] 

• Hanif Kureishi: “My son the Fanatic” (1994) (uddrag) 

[novelle] 

 

Supplerende stof: 

• Why did English become the international language? 

[faktavideo] 

https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM 

• “In Britain”, Targets s. 194-195 [faktatekst] 

• The truth about immigration in the UK [dokumentar] 

https://www.youtube.com/watch?v=MHplEJgevqM 

 

Omfang Ca.  40 sider 

Særlige fokuspunkter • betydningen af etnicitet, multikulturalisme, national 

identitet 

• vigtigheden af det engelske sprog og engelsk som lingua 

franca  

https://www.youtube.com/watch?v=iU63a15enBU
https://www.youtube.com/watch?v=dZ1yYOAwvvo
https://www.youtube.com/watch?v=5NLpLV5nUi0
https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM
https://www.youtube.com/watch?v=MHplEJgevqM
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• at føre samtaler om og svare på spørgsmål knyttet til emnet 

• at træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke og perspektivere tekster.  

• forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

• udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

• læse og forstå tekster om almene emner  

• skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

• gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster 

• anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i 

Storbritannien 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 
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Titel 2 Couples and Troubles 

Indhold Kernestof: 

• Andy De Emmony: West is West (2011) [spillefilm] 

• Katar Singh Duggal: The Night of the Full Moon (1992) 

(forkortet) [novelle] 

• Tobias Wolff: “Say Yes” (1985) [novelle] 

• Nadine Gordimer: “Country Lovers” (1961) [novelle] 

 

Supplerende stof: 

• Research om apartheid i Sydafrika 

Omfang Ca.  40 sider 

Særlige fokuspunkter • kulturelle forhold i parforhold 

• at træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke og perspektivere tekster.  

• forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

• udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

• læse og forstå tekster om almene emner  

• skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

• gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster  

• anvende grundlæggende viden om aktuelle forhold i andre 

dele af den engelsktalende verden 

• anvende grundlæggende viden om aktuelle samfundsforhold 

i USA  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

https://www.imdb.com/name/nm0214320/?ref_=tt_ov_dr
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Titel 3 New York 

Indhold Kernestof: 

• Edgar Parascandola: “Queens man slashed by man on train 

after New York Comic Con has no idea why he was 

attacked” (2017) [artikel] 

• Larry Celona & Shawn Cohen: “NYPD officer assassinated in 

police vehicle” (2017) [artikel] 

• Richard Kelly: Paperman (2012) [kortfilm] 

• Sarah Maslin, Jonah Bromwich & William Rashbaum: 

“Bomber Strikes Near Times Square, Disrupting City But 

Killing None” (2017) [artikel] 

• Park Avenue: Money, Power and the American Dream 

(2012) [dokumentar] 

https://www.youtube.com/watch?v=6niWzomA_So&fbclid=IwAR2

6TPotCSPpIb5hdMVLzTjguQq4CncPQdIx-

ZquGrohnLXNhMujM8Gr_D4  

 

Supplerende stof: 

• John Kander & Fred Ebb: New York, New York (1979) [sang] 

• Shawn Carter et al: Empire State of Mind (2009) [sang] 

• René Bühlmann: The Making of a City: New York (2002) 

[faktatekst] 

• Udstillingen Generation Wealth på Louisiana 

Omfang Ca.  40 sider 

Særlige fokuspunkter • den amerikanske drøm eller det amerikanske mareridt - den 

amerikanske drøm som et opnåeligt/uopnåeligt ideal 

• at føre samtaler om og svare på spørgsmål knyttet til emnet 

https://www.youtube.com/watch?v=6niWzomA_So&fbclid=IwAR26TPotCSPpIb5hdMVLzTjguQq4CncPQdIx-ZquGrohnLXNhMujM8Gr_D4
https://www.youtube.com/watch?v=6niWzomA_So&fbclid=IwAR26TPotCSPpIb5hdMVLzTjguQq4CncPQdIx-ZquGrohnLXNhMujM8Gr_D4
https://www.youtube.com/watch?v=6niWzomA_So&fbclid=IwAR26TPotCSPpIb5hdMVLzTjguQq4CncPQdIx-ZquGrohnLXNhMujM8Gr_D4
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• træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke, perspektivere og vurdere tekster.  

• forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

• udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

• læse og forstå tekster om almene emner  

• skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

• gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster  

• anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i USA 

til at redegøre for en teksts placering i sammenhæng 

hermed  

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

Øvrige bemærkninger: 

Vi har løbende arbejdet med grammatiske øvelser fra Talking Grammar, Systime (2019) 

 


