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Undervisningsbeskrivelse 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: 

Termin Juni 2020 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer Thomas Wulff 

Hold 2HF R17 

 

Kontaktoplysninger for læreren: 

Navn Thomas Wulff 

Adresse Keplersgade 24, 4.th. – 2300 København S 

Tlf. 23 23 98 39 

E-mail tw@vucv.dk 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb: 

Titel 1 Relationships 

Titel 2 New York 

Titel 3 Murder in Mind 

Titel 4 Going Mental 

Titel 5 Travelling and Travellers 

Titel 6 Great Speeches 
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Titel 1 

 
Relationships 

Indhold 

Kernestof: 

• Jeffrey Whitmore: Bedtime Story (1995) [short story] 

• James Burrows: Frasier, episode 1, season 1 (1993) [TV series] 

• Frank Damico: First Kill (2012) [oral presentation] 

• David Tillman: Diana in her Own Words (2017) [documentary] 

• Aletha Adu: Queen of Hearts (2017) [article] 

• George Garrett: The Strong Man (1985) [short story] 

• Bel Kaufmann: Sunday in the Park (1985) [short story] 

• Nimer Rashed: Baghdad Express (2008) [short film] 

• Richard Eyre: Notes on a Scandal (2006) [film] 

Omfang 

 
Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Relationships-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne elevernes udtryksfærdighed og øge deres ordforråd såvel 

mundtligt som skriftligt. Dette formål har vi bl.a. søgt at opfylde ved at beskrive 

menneskelige relationer (her har vi anvendt en ordbogsdefinition fra Cambridge 

Dictionary samt et specifikt ”ordkatalog” indeholdende ord som close/distant, 

healthy/unhealthy, relaxed/tense og simple/complex). 

 

Formål 2 = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, fortolke, 

perspektivere og vurdere tekster. I en analytisk sammenhæng har i særdeleshed 

arbejdet med noveller og har primært brugt disse begreber i vores tekstarbejde: 

summary, analysis, character, atmosphere, theme, message, perspective og 

evaluation. 

 

Formål 3 = at øge elevernes viden om Storbritannien. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og stationenlernen) 

• Arbejde med mindre skriftlige opgaver 

• Diskussionsøvelser 

 

 

Titel 2 

 
New York 

Indhold 

Kernestof: 

• John Kander: New York, New York (1979) [song] 

• Grandmaster Flash and the Furious Five: New York, New York (1984) [song] 

• René Bühlmann: The Making of a City: New York (2002) [non-fiction] 

• Larry Celona: NYPD officer shot in police vehicle (2017) [article] 

• Richard Kelly: Paperman (2012) [short film] 

• Robert Fox: A Fable (1986) [short story] 

Omfang 

 
Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

New York-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at opbygge en grundlæggende viden om New York. 

 

Formål 2 = at træne elevernes udtryksfærdighed og øge deres ordforråd såvel 

mundtligt som skriftligt. Dette formål har vi bl.a. søgt at opfylde ved at beskrive New 

York (her har vi anvendt et specifikt ”ordkatalog” indeholdende ord som busy, 

crowded, restless, hectic, ambition og competition) 

 

Formål 3 = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, fortolke, 

perspektivere og vurdere tekster. I en analytisk sammenhæng har vi i særdeleshed 

arbejdet med artikler og har primært brugt disse begreber i vores tekstarbejde: 



4 
 

summary, analysis, topic, writer, intended reader, layout, intention, broadsheet 

newspaper, tabloid newspaper, perspective og evaluation. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og stationenlernen) 

• Arbejde med mindre skriftlige opgaver 

• Diskussionsøvelser 

 

 

Titel 3 

 
Murder in Mind 

Indhold 

Kernestof: 

• Michael Cuesta: Dexter, episode 1, season 1 (2006) [TV series] 

• James Reasoner: House Names (2012) [short story] 

• Jonathan Demme: The Silence of the Lambs (1991) [film] 

• Daniel Ransom: Rendezvous (1985) [short story] 

• David Fincher: Seven (1995) [film]  

• Stephen King: The Man Who Loved Flowers (1977) [short story] 

• Roald Dahl: Lamb to the Slaughter (1953) [short story] 

Omfang 

 
Ca. 75 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Murder in Mind-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne elevernes udtryksfærdighed og øge deres ordforråd såvel 

mundtligt som skriftligt. Dette formål har vi søgt at opfylde ved at beskrive de 

mordere (og politibetjente), som har optrådt i emnets tekster. I den forbindelse har 

eleverne flere gange brugt begreberne serial killer, psychopath og evil. 

 

Formål 2 = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, fortolke, 

perspektivere og vurdere tekster. I en analytisk sammenhæng har vi både haft fokus 

på noveller og film. Vi har primært brugt disse begreber i vores tekstarbejde: 
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summary, analysis, character, atmosphere, suspense, surprise, theme, message, 

perspective og evaluation. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og stationenlernen) 

• Arbejde med mindre skriftlige opgaver 

• Diskussionsøvelser 

 

 

Titel 4 

 
Going Mental 

Indhold 

Kernestof: 

• Milos Forman: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) [film] 

• Sylvia Plath: [excerpt from] The Bell Jar (1963) [novel] 

• Darren Aronofsky: Black Swan (2010) [film] 

• Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Nighttime  (2003) [novel] 

 

Supplerende stof: 

• Olivia B: Demons of Darkness (2015) [poem] 

• Monica A: Voices (2013) [poem] 

Omfang 

 
Ca. 150 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Going Mental-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne elevernes udtryksfærdighed og øge deres ordforråd såvel 

mundtligt som skriftligt. Dette formål har vi bl.a. søgt at opfylde ved at gentagne 

gange at beskrive, hvordan psykiske problemer og psykisk sygdom viser sig hos de 

personer, som vi har mødt i teksterne. Vi har i særdeleshed arbejdet med disse 

begreber: autism, anxiety og depression. 
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Formål 2 = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, fortolke, 

perspektivere og vurdere tekster. I forbindelse med romanen The Curious Incident of 

the Dog in the Nighttime arbejdede vi i udpræget grad med analysebegrebet 

narrator. I forbindelse med filmene One Flew Over the Cuckoo’s Nest og Black Swan 

arbejdede vi i særdeleshed med disse filmiske virkemidler: framing, sound og color. 

  

Formål 3 = at træne eleverne i at tilrettelægge og gennemføre en mundtlig 

præsentation. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og stationenlernen) 

• Arbejde med skriftlige eksamensopgaver 

• Diskussionsøvelser 

• Mundtlige præsentationer 

 

 

Titel 5 

 
Travelling and travellers 

Indhold 

Kernestof: 

• Anne Mette Finderup: [excerpt from] Worlds of English (2016) [non-fiction]  

• John Denver: Take Me Home, Country Roads (1971) [song] 

• Willie Nelson: On the Road Again (1980) [song] 

• The Beach Boys: Kokomo (1988) [song] 

• Jimmy Chin: Free Solo (2018) [documentary] 

• BBC News: Great Barrier Reef outlook very poor, Australia says (2019) 

[article] 

• Sarah Hall: Backpackers hit the tourist trail (1999) [article] 

• Jill Norris: Champagne Flight (1982) [short story] 

• Rob Reiner: Stand By Me (1986) [film] 
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Supplerende stof: 

• Truseneye92: The English Language in 24 Accents (2010) [oral presentation] 

Omfang 

 
Ca. 75 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Travelling and Travellers-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne elevernes udtryksfærdighed og øge deres ordforråd såvel 

mundtligt som skriftligt. Dette formål har vi bl.a. søgt at opfylde ved gentagne gange 

at undersøge, hvilken betydning rejsen har for den rejsende. 

 

Formål 2 = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, fortolke, 

perspektivere og vurdere tekster. I en analytisk sammenhæng har vi beskæftiget os 

med en række forskellige genrer, men vi har i overvejende grad arbejdet med 

teksternes tema. 

 

Formål 3 = at øge elevernes viden om den engelsktalende verden samt om det 

engelske sprog anvendt som globalt lingua franca. 

 

Formål 4 = at træne eleverne i at tilrettelægge og gennemføre en mundtlig 

præsentation. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og stationenlernen) 

• Arbejde med skriftlige eksamensopgaver 

• Diskussionsøvelser 

• Mundtlige præsentationer 
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Titel 6 Great Speeches 

Indhold Kernestof: 

• Mel Gibson: [excerpt from] Braveheart (1995) [film] 

• Roland Emmerich: [excerpt from] Independence Day (1996) [film] 

• Greta Thunberg: United Nations Speech (2019) [speech] 

• Barack Obama: New Hampshire Primary Concession Speech (2008) 

[speech] 

Omfang Ca.  50 sider 

Særlige fokuspunkter Great Speeches-emnet har haft flere formål: 

Formål 1: = at træne elevernes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke, perspektivere og vurdere tekster. I en analytisk sammenhæng 

har vi i særdeleshed arbejdet med politiske taler. De analysebegreber, 

som vi har anvendt mest, er: the rhetorical pentagon, the modes of 

appeal og repetition. 

 

Formål 2 = At øge elevernes viden om USA. 

 

Formål 3 = at træne eleverne i at tilrettelægge og gennemføre en 

mundtlig præsentation. 

Væsentligste arbejdsformer • Klasseundervisning 

• Gruppearbejde (herunder cooperative learning og 

stationenlernen) 

• Arbejde med skriftlige eksamensopgaver 

• Diskussionsøvelser 

• Mundtlige præsentationer 

 

– Grammatik – 

Vi har løbende arbejdet med grammatiske øvelser fra Engram (2020) [se www. minlaering.dk]. 


