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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-juni 19/20 

Institution København Syd – HF og VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer(e) 2. år: Maiken Kate Christensen 

1. år: Martin Rykov Ibsen, Ena Bergovic, Poul Niclasen 

Hold 9buma18 

Hold inddeling 

på 1. år 

9b18 – Poul Niclasen og Ena Bergovic – titel 1B og 2B: 

Johnas Hansen 

9c18 – Ena Bergovic – titel 1B og 2B: 

Casper Emil Hornemann Kolding 

Emre Pekermand 

Gilles Oliver Grijpsta 

Sabrina Limose Emonds Agboinfi 

9d18 – Martin Rykov Ibsen – Titel 1A og 2A: 

Mathias Frese Theil 

Rasmus Juul Pedersen 

Joachim Nayberg 

Nicklas Axen 

 

Elever der er kommet ind på 2. år, som forventes at have haft titel 1A og 2A: 

Yonatan Abraham Asfaha 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1A 
Growing Up 

Titel 2A 
Crime 

Titel 1B 
Growing Up 

Titel 2B 
Horror 

Titel 3 Empire to Brexit 

Titel 4 Science Fiction  

Titel 5 Værklæsning: V for Vendetta 
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Titel 6 The Land of the Free 

Titel 7 Love 

Titel 8 Vurderingsforløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
 
 

Titel 1A 

 

Growing Up 

Indhold  

Kernestof:  

 

Ernest Hemingway, Indian Camp (1921),J. E. Pedersen et. alt. (ed.), Contexts, Gylden-

dal, 2004  

Michael Richards, Just Like That, Ibid. 

Alison Fell, The Shining Mountain, Ibid. 

Lucy Cross, The Sin Bin or Lucy’s Heart, Ibid. 

Amy Chua, Why Chinese Mothers are Superior, The Saturday Essay, Jan. 8, 2011. 

 

Uddrag af de første 45 minutter af Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987. 

 

Supplerende stof: 

Dokumentarfilm: 

Growing Up Poor – Lads, BBC, 2012. 

 

Maleri: 

F. E. Church, Twilight in the Wilderness, 1860. 

 

Ca. 55 ns 

 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Growing Up tager udgangspunkt i overgangen fra barn til voksen. Vi har beskæftiget os 
med de udfordringer børn og unge mennesker oplever, samt opvækstens vilkår og dets 
betydning for et barn/ungt menneskes liv. Vi har stillet spørgsmålet: Hvornår er man 
voksen?” Endvidere, har vi fokuseret på børn og forældre problematikker samt voks-
nes  forventninger til børn og unge. 

 
Nøgleordene i temaet: childhood, stages of adolescence, family, friends, love, identity, 
independence, insecurity, peer pressure, expectations, education, environment, chal-
lenges og bullying. 

 
 Der har været særligt fokus på følgende grammatiske emner: 

 Ordklasser 
 Simpel sætningsanalyse (verballed (bolle) og grundled (kryds), ligefrem/om-

vendt ordstilling) 
 Kongruens  
 Verber – verbets tider (hjælpeverber, regelmæssighed/uregelmæssighed) 
 Substantiver 
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Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde 

Pararbejde 

Gruppearbejde 

Kursistoplæg 

Skriftlighed  

Evaluering  

 

 

Titel 2A 

 

Crime 

Indhold  
Kernestof: 
Roald Dahl, The Landlady, 1959, fra https://www.teachingeng-
lish.org.uk/sites/teacheng/files/landlady_text.pdf  
Roald Dahl, Lamb to the Slaughter , Lamb to the Slaughter and other Short Sto-ries, 
G-E-C Gad, 1982 
Bret Easton Ellis, American Psycho – Killing Child at Zoo, ),J. E. Pedersen et. alt. 
(ed.), Wider Contexts, Gyldendal, 2014.  
Olivia Goldhill, Are Some Humans Born Evil?, Telegraph 2014 

https://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11195840/Are-some-humans-born-
evil.html  

 

Supplerende stof: 
Are You Good or Evil?, BBC, 2011. 
https://vimeo.com/123749208   

 

 Ca. 45 ns 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Diskussion af forskellige former for kriminalitet og vold; den ”forklarlige” vold over 

for den ”uforklarlige”. Diskussion af hvad der kan trigge voldelig adfærd og forskel-

lige offertyper: ”victim of choice” eller ”victim of chance”. Desuden har vi haft fo-

kus på ondskab. Vi har behandlet  spørgsmålet om, hvorvidt det er arv (genetik) el-

ler miljø der afgør om en person kan begå kriminelle handlinger eller vold. 

 

Nøgleordene i forløbet:  suspense, investigation, murder, alibi, criminals, psycho-

paths, serial killers, social heritage, environment, og “nature vs. nurture” 

 

 Der har været særligt fokus på følgende grammatiske emner: 

 Ordklasser 

 Simpel sætningsanalyse (verballed (bolle) og grundled (kryds), ligefrem/om-

vendt ordstilling) 

 Kongruens  

 Verber – verbets tider   (hjælpe verber, regelmæssighed/uregelmæssighed) 

 Substantiver 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/landlady_text.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/landlady_text.pdf
https://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11195840/Are-some-humans-born-evil.html
https://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11195840/Are-some-humans-born-evil.html
https://vimeo.com/123749208
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Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde 

Pararbejde 

Gruppearbejde 

Kursistoplæg 

Skriftlighed  

Evaluering  

 

 

Titel 1B 

 

Growing Up 

Indhold Kernestof:  
Alison Fell, “The Shining Mountain”, Contexts, Gyldendal, København, 2004  
Michael Richards, “Just Like That”, Contexts, Gyldendal, København, 2004  
“PM’s wife crusades against bullies”, Contexts, Gyldendal, København, 2004 
“Together, we can beat the bullies”, Contexts, Gyldendal, København, 2004 
Ernest Hemingway, “Indian Camp”, Contexts, Gyldendal, København, 2004, red. 
Gitte Vest Barkholt, Jørgen Døssing Jepsen, Systime, Århus, 2009 
Margarette Driscoll, ”I had my first baby at 57 – maybe it’s time for another”, The 
Sunday Times, May 30, 2010 
Rhodri Phillips, Tom Morgan, Daniel Sanderson and Emer Martin, “Britain’s 
youngest parents”, The Sun, April 16, 2014  
 
Lyrics: 
Eminem – “cleaning out the closet” 
 
Netflix: 

”Skins” – first episode, season one 

 

Omfang 

 

22 timer 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokus på tekstforståelse, introduktion til og arbejde med analyseskema, intro-

duktion til litteraturteoretiske begreber. Her har eleven både arbejdet med fiktive 

og ikke fiktive tekster, såsom avisartikler.  

 

Temaets mål er at give kursisten kompetencer til selvstændigt at arbejde med og 

analysere litterære tekster. Derudover bidrager det til almen dannelse, idet emnet 

bl.a. omhandler mobning, samt svære valg i livet (at blive forældre som hen-

holdsvis 12 årig og 57 årig).  

 

Der har næsten til hver gang været fokus på ordforråds øvelser, med udgangs-

punkt i de læste tekster. Derudover har der været grammatik øvelser til de læste 

tekster.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde  

Pararbejde 

Klassediskussioner 

Skriftligt arbejde i form af afleveringer 
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Titel 2B 

 

Horror 

Indhold  

Kernestof: 

Rasmus Drisdal og Johanne Riktrup Hansen, Horror, Systime, 2017: 

- Reading, writing and watching with Freud – Freudian psychology and horror fic-

tion 

- How and why horror stories work 

- B. Stoker: Dracula 

 

Coppola, Francis Ford, Dracula, Columbia Pictures, 1992 

 

Ca. 58 ns. 

 

Omfang 

 

14 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

Der er fortsat blevet arbejdet med grammatik, med opgaver lavet til teksterne fra 

”Horror” bogen. Derudover er der skruet op for sværhedsgraden og øget indsats 

på ordforråd, samt tale.  

Eleverne har også læst uddrag fra Bram Stokers ”Dracula”, samt skulle se filmen 

”Dracula”, fra 1992, lavet af Francis Ford Coppola.  

Der er også kort blevet set på viktoriansk tankegang og hvorfor de meget stærke 

seksuelle scener, instrueret af Francis Ford Coppola er ændret i forhold til Bram 

Stokers version.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde  

Pararbejde 

Klassediskussioner 

Skriftligt arbejde i form af afleveringer 

 

 
Titel 3 

 

Empire to Brexit 

Indhold Kernestof: 

Berntsen, Jorunn, Britain – A Sense of the Past, Targets, Gyldendal, 2001. 

Ferguson, Niall, How Britain Made the Modern World, i Angles, Gyldendal, 2014. 

Orwell, George, Burmese Days, Wider Contexts, Gyldendal, 2012. 

Kenyatta, Yomo, The Gentlemen of the Jungle, i Angles, Gyldendal, 2014. 

How Britain Made the Modern World: Empire for Sale, Blakeway Productions, 2003. 

Levy, Andrea, This is My England, i Angles, Gyldendal, 2014. 

Dearden, Lizzie, Anger over 'Bregret' as Leave voters say they thought UK would 

stay in EU, Independent.co.uk, 2016. (https://www.independ-

ent.co.uk/news/uk/politics/brexit-anger-bregret-leave-voters-protest-vote-thought-

uk-stay-in-eu-remain-win-a7102516.html - sidst tilgået: 15-04-2020) 

Betts, Alexander, TED-talk: Why Brexit Happened – and what to do next, 2016. 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-anger-bregret-leave-voters-protest-vote-thought-uk-stay-in-eu-remain-win-a7102516.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-anger-bregret-leave-voters-protest-vote-thought-uk-stay-in-eu-remain-win-a7102516.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-anger-bregret-leave-voters-protest-vote-thought-uk-stay-in-eu-remain-win-a7102516.html
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(https://www.ted.com/talks/alexander_betts_why_brexit_hap-

pened_and_what_to_do_next - sidst tilgået: 21-04-2020) 

Younge, Gary, Britain’s imperial fantasies have given us Brexit, The Guardian, 2018. 

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/03/imperial-fantasies-

brexit-theresa-may – sidst tilgået 21-04-2020) 

 

Supplerende: 

Introduction to Parliament, UK Parliament, 2014. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA  

Sidst tilgået: 15-04-2020 

 

Brexit 101: UK’s EU Referendum Explained, Wall Street Journal, Youtube, 2016. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JirBvgI8JXA (Sidst tilgået: 15-04-2020) 

 

Fra TLDR News UK: Explaining Brexit, Youtube, 2017-2019: 

- How will trade work after Brexit? 

- What is the Backstop? 

- Will the UK fall apart? 

- Will the EU fall apart? 

- How will Brexit affect travelling? 

- What is Boris Johnson’s Brexit plan? 

Supplerende information: European Single Market, European Free Trade Area, Euro-

pean Customs Union 

Link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9zPc4IBEBfE1YnVyKd9rjYVZgRaIGJ

h (sidst tilgået 15-04-2020) 

 

Post-war Immigration, Fra Being British, J.E. Mustad et. al., Gyldendal, 2014. 

James Acaster on Brexit – Tea Bag Analogy. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xm6Id3Qt8Wk – sidst tilgået 21-04-2020) 

Snow, Dan for the BBC, The Suez Crisis: The Empire Humiliated, 2015. 

(https://www.bbc.co.uk/programmes/p02qbpwl) 

 

Ca. 60,5 ns. 

 

Omfang 

 

55 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus for dette tema, var at danne en forståelse af Storbritanniens indflydelse på hele 

verden gennem Imperiet på både godt og ondt, herunder kom vi ind på de historiske 

forhold omkring immigration og multikulturalisme gennnem arbejde med både non-

fiktion og fiktion. I den sidste del af forløbet har vi haft fokus på Brexit, for at bygge 

en bro mellem Imperiet og nutiden. 

 

Under grammatik blev der arbejdet med følgende emner: 

• Ordklasser 

• Navneord 

- Ejefald 

- Flertal 

https://www.ted.com/talks/alexander_betts_why_brexit_happened_and_what_to_do_next
https://www.ted.com/talks/alexander_betts_why_brexit_happened_and_what_to_do_next
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/03/imperial-fantasies-brexit-theresa-may
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/03/imperial-fantasies-brexit-theresa-may
https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA
https://www.youtube.com/watch?v=JirBvgI8JXA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9zPc4IBEBfE1YnVyKd9rjYVZgRaIGJh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9zPc4IBEBfE1YnVyKd9rjYVZgRaIGJh
https://www.youtube.com/watch?v=Xm6Id3Qt8Wk
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02qbpwl
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• Kendeord 

• Udsagnsord 

- Regelmæssige og uregelmæssige 

- Nutid og datid 

• Kongruens, simpel sætningsanalyse, ligefrem og omvendt ordstilling 

 

Skriftlighed: 

• Summary 

• Essay-skrivning 

• Aflevering af gammels eksamenssæt 

 

Faglige mål: 

• forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige 

emner 

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne 

synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige 

emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om al-

mene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige for-

mål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster 

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæg-

gende faglig metode 

• perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

• analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse 

af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige 

forhold 

• anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i al-

mene og faglige sammenhænge 

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere 

brugen af forskellige informationskilder 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Videreformidling af viden 

Præsentation 

Kursistoplæg 

Pararbejde 

 

 

Titel 4 

 

Science Fiction 

Indhold  
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Kernestof: 

Asimov, Isaac, True Love, i The Complete Robot, 1982. 

Auden, W.H., Unknown Citizen, i Wider Contexts, Gyldendal, 2014. 

Bradbury, Ray, The Veldt, i The Illustrated Man, HaperCollins, 2005. 

Black Mirror: Be Right Back, Netflix, 2013. 

Orwell, George, 1984 - excerpt from chapter 1, Penguin Books Ltd., 2008. 

 

Gruppearbejde og gruppefremlæggelser af selvvalgte kortfilm: 

9buma18 og 9sund18: 

Love, Death and Robots: Three Robots, Netflix, 2018. 

Sims, Aaron, Archetype, DUST, 2019. (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s – sidst tilgået: 05-

05-2020) 

Phil & Olly, The Black Hole, DUST, 2017. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s – sidst tilgået: 05-

05-2020) 

May-raz, Eran & Daniel Lazo, Sight, TheCGBros, 2012. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lK_cdkpazjI&t=7s – sidst tilgået: 05-05-

2020) 

McLellan, Rob, ABE, TheCGBros, 2013. (Link: https://www.you-

tube.com/watch?v=3xovQcEOdg8&t=11s – sidst tilgået: 05-05-2020) 

 

9busa18 og 9samp18: 

Branit, Bruce, World Builder, DUST, 2019. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OX1hSQwnngo&t=15s – sidst tilgået: 05-

05-2020) 

Phil & Olly, The Black Hole, DUST, 2017. (Link: https://www.you-

tube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s – sidst tilgået: 05-05-2020)  

Tubi, Einat & David Gidali, Face Swap, DUST, 2019. (Link: https://www.you-

tube.com/watch?v=9Lz0QcppIwE&t=1s – sidst tilgået: 05-05-2020) 

Sims, Aaron, Archetype, DUST, 2019. (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s – sidst tilgået: 05-

05-2020)  

Wong, Joshua, The New Politics, DUST, 2018. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpZunxfrpls&t=3s – sidst tilgået: 05-05-

2020) 

Murphy, Liam, No-A, DUST, 2016. (Link: https://www.you-

tube.com/watch?v=1BIkCm43JwM&t=1s – sidst  

 

Gruppearbejde og matrix-fremlæggelser (Ekspertkarrusellen): 

- Hvistendahl, Mara, Can we stop AI outsmarting humanity?, The Guardian, 2019: 

https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/28/can-we-stop-robots-

outsmarting-humanity-artificial-intelligence-singularity  

- Campbell, Charlie, 'The Entire System Is Designed to Suppress Us.'- What the 

Chinese Surveillance State Means for the Rest of the World, Time, 2019: 

https://time.com/5735411/china-surveillance-privacy-issues/  

https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=lK_cdkpazjI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=3xovQcEOdg8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=3xovQcEOdg8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=OX1hSQwnngo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=9Lz0QcppIwE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9Lz0QcppIwE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WDbEkEcaAbU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TpZunxfrpls&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1BIkCm43JwM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1BIkCm43JwM&t=1s
https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/28/can-we-stop-robots-outsmarting-humanity-artificial-intelligence-singularity
https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/28/can-we-stop-robots-outsmarting-humanity-artificial-intelligence-singularity
https://time.com/5735411/china-surveillance-privacy-issues/
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- Ball, Philip, Designer Babies: an ethical horror waiting to happen, The Guardian, 

2017: https://www.theguardian.com/science/2017/jan/08/designer-babies-ethi-

cal-horror-waiting-to-happen  

- Walsh, Brian, The World Is Not Ready for the Next Pandemic, Time, 2017: 

https://time.com/magazine/us/4766607/may-15th-2017-vol-189-no-18-u-s/  

- McKie, Robin, No death and an enhanced life: Is the future transhuman?, The 

Guardian, 2018: https://www.theguardian.com/technology/2018/may/06/no-

death-and-an-enhanced-life-is-the-future-transhuman  

 

Supplerende: 

The Evolution of Science Fiction, PBS Digital Studios, 2018. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4j5tGNms14 – sidst tilgået: 05-05-2020) 

“Technological Singularity” er gennemgået som begreb på klassen. 

 

Ca. 52 ns. 

 

Værklæsning af ”V for Vendetta” i forlængelse af Science Fiction – se titel 5. 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

I dette tema var der fokus på genren science fiction, som både samfundskritik og 

udforskning af den vestlige verdens frygt for teknologi. Vi har arbejdet med ana-

lyse af film, kortfilm og litterær fiktion, samt talt om hvordan frygt for den ukendte 

eller den hurtigt udviklende videnskab kan komme til udtryk i fiktive værker. Til 

sidst åbnede vi emnet op til videnskabelige artikler, for at perspektivere til virke-

lighedens videnskabelige udvikling. 

 

Under grammatik blev der arbejdet med følgende emner: 

• Udsagnsord 

- Hjælpeudsagnsord 

- Førnutid og førdatid 

- Simpel og udvidet tid 

- Spørgende og nægtende sætninger 

 

Skriftlighed: 

Aflevering af gammelt eksamenssæt 

Filmanalyse af ”Be Right Back” 

 

Faglige mål: 

• forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og fag-

lige emner 

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne 

synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og fag-

lige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om 

almene og faglige emner 

https://www.theguardian.com/science/2017/jan/08/designer-babies-ethical-horror-waiting-to-happen
https://www.theguardian.com/science/2017/jan/08/designer-babies-ethical-horror-waiting-to-happen
https://time.com/magazine/us/4766607/may-15th-2017-vol-189-no-18-u-s/
https://www.theguardian.com/technology/2018/may/06/no-death-and-an-enhanced-life-is-the-future-transhuman
https://www.theguardian.com/technology/2018/may/06/no-death-and-an-enhanced-life-is-the-future-transhuman
https://www.youtube.com/watch?v=T4j5tGNms14
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• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige 

formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekt-

hed 

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster 

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæg-

gende faglig metode 

• perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

• anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i 

almene og faglige sammenhænge 

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere 

brugen af forskellige informationskilder 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Kursistoplæg 

Videreformidling af viden 

Pararbejde 

 

 

Titel 5 

 

Værklæsning 

Indhold Gendler, Alex, TED-Ed: How to recognize a Dystopia, 2016. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0 – sidst tilgået: 05-05-2020) 

Moore, Alan & David Lloyd, V for Vendetta, Titan Books, 2005. 

 

Ca. 290 ns. 

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forudgående for værklæsning, blev dystopi-genren gennemgået og diskuteret på 

klassen, så det kom til at fungere som en slags forlængelse af temaet om science 

fiction. Derudover, så blev der givet en introduktion til læsningog analyse af tegne-

serier og grafiske romaner. 

Mod slutningen af forløbet, blev undervisningen differentieret ved at en håndfuld 

elever, der var færdige med læsning, fik lov til at se film-adaptationen og lave en 

mini komparativ analyse af bogen og filmen. 

Værklæsningen blev afrundet med skriftligt arbejde i grupper og opsamling ved 

klasseundervisning. 

 

Faglige mål: 

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne 

synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og fag-

lige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om 

almene og faglige emner 

https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0
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• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige 

formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekt-

hed 

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæg-

gende faglig metode 

• perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læsning og forståelse af et værk, ved brug af læseguide 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

 

 

Titel 6 

 

The Land of the Free 

Indhold  

Kernestof: 

Looking at the USA – a Historical Timeline, i Targets, Gyldendal, 2001. 

Frontier Heritage, i Worlds of English, Systime, 2010. 

Angelou, Maya, New Diretions, i Targets, Gyldendal, 2001. 

Obama, Barack., Speech: Reclaiming the American Dream, January 29, 2008. 

Trump, Donald, State of the Union 2020, February 4, 2020. 

Glover, Donald, Ludwig Göransson & Jeffery Lamar Williams, This is America, 

fra This is America 2019. (link: https://www.you-

tube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY – sidst tilgået: 05-05-2020) 

Baker, Sean, The Florida Project, A24 Films, 2018. 

Graham, Carol, Is the American Dream Really Dead?, The Guardian, 2017. (Link: 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/jun/20/is-the-american-dream-

really-dead – sidst tilgået: 05-05-2020) 

 

Supplerende: 

I am an American, Advertising Council, 2001.  

Spielberg, Steven, An American Tail: There are no cats in America, Universal Stu-

dios, 1986. 

National: Defining the American Dream, New York Times, 2009. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo – sidst tilgået: 05-05-2020) 

 

Ca. 76 ns. 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Dette tema fokuserer på forskellige aspekter amerikanske værdier og den ameri-

kanske drøm. Den første del af emnet havde fokus på amerikansk historie og hvor 

de amerikanske værdier kommer fra, hernæst fokus på retorik og taler fra Obama 

og Trump, med henblik på at afdække hvilke værdier der kommer til udtryk i ta-

lerne. Til sidst havde vi fokus på hvordan den amerikanske drøm og de amerikan-

ske værdier ser ud i dag. 

 

Under grammatik blev der arbejdet med følgende emner: 

https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY
https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY
https://www.theguardian.com/inequality/2017/jun/20/is-the-american-dream-really-dead
https://www.theguardian.com/inequality/2017/jun/20/is-the-american-dream-really-dead
https://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo
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• Tegnsætning 

• Tillægsord 

• Biord 

- Biordenes placering 

• Forholdsord 

 

Skriftlighed: 

Terminsprøve 

 

Faglige mål: 

• forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og fag-

lige emner 

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne 

synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og fag-

lige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om 

almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige 

formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekt-

hed 

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster 

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæg-

gende faglig metode 

• perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

• analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anven-

delse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfunds-

mæssige forhold 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Anvendelse af fagrprogrammer 

Gruppearbejde 

Pararbejde 

Individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde 

 

 

Titel 7 

 

Love 

Indhold  

Kernestof: 

Marlowe, Christopher, The Passionate Shepherd to His Love, Wider Contexts,  

Macken, Walter: “Barney’s Maggie”, Adult Worlds, Munksgaard, København, 

1998. 

Cave, Nick, Where the Wild Roses Grow, fra Murder Ballads, 1996. 

Battan, Carrie, “Bond Touch Bracelets and the New Frontiers of Digital Dating”, 

The New Yorker, 2020. 
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Jenkin, Matthew, “Cockatoo”, Ninja Milk, 2012. 

(Link: https://vimeo.com/82333948 - sidst tilgået: 05-05-2020) 

 

Ca. 25 ns. 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus for dette forløb har været på forskellige aspekter af kærlighed i litterære tek-

ster og en enkelt ikke-litterær tekst; Romantic Love, Sad Love, Deadly Love, Scien-

tific Love og til sidst Moving On. Der har også været fokus på at genopfriske 

kendskabet til de forskellige genrer. 

derudover, så har forløbet dannet baggrund for arbejde med skriftlighed i forbere-

delse til den skriftlige eksamen, hvor eleverne producerede noget skriftligt. 

 

Under grammatik blev der arbejdet med følgende emner: 

• Udsagnsord 

- Passiv og aktiv 

- Særlig brug af ing-form 

- Mådesudsagnsord 

- Hjælpeudsagnsord 

- Fremtid 

• Sætningsanalyse 

• Repetition af emner med henblik på den skriftlige eksamen 

 

Skriftlighed: 

Arbejde med de skriftlige genre med henblik på den skriftlige eksamen, herunder 

blev der arbejdet med ”Cockatoo”, ”Barney’s Maggie” og ”Bond Touch Bracelets 

and the New Frontiers of Digital Dating”. Her øvede vi hvordan man bruger cita-

ter indenfor de forskellige genrer, hvordan man skriver topic sentences and kon-

klusioner. 

 

Faglige mål: 

• forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og fag-

lige emner 

• udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne 

synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og fag-

lige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed 

• læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om 

almene og faglige emner 

• skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige 

formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekt-

hed 

• gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster 

• analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæg-

gende faglig metode 

• perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

• anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

 

https://vimeo.com/82333948
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde 

Gruppearbejde 

Anvendelse af fagprogrammer 

Skriftligt arbejde 

 

 

Titel 8 

 

Vurderingsforløb 

Indhold Science Fiction: 

Asimov, Isaac, True Love, i The Complete Robot, 1982. 

Orwell, George, 1984 - excerpt from chapter 1, Penguin Books Ltd., 2008. 

Zeeberg, Amos, What We Can Learn about Robots from Japan, BBC, 2020. (Link: 

https://www.bbc.com/future/article/20191220-what-we-can-learn-about-robots-

from-japan - sidst tilgået: 10-05-2020) 

Wagner, Noah, Watch Room, DUST, 2019. (Link: https://www.you-

tube.com/watch?v=th5uJNB7VU8 – sidst tilgået: 10-05-2020) 

 

The Land of the Free: 

Angelou, Maya, New Diretions, i Targets, Gyldendal, 2001. 

Burgin, Xavier, Other, 2018. (Link: https://vimeo.com/293893109 - sidst tilgået: 

11-05-2020) 

Obama, Barack., Speech: Reclaiming the American Dream, January 29, 2008. 

O’Rourke, Meghan, The Shift Americans Must Make to Fight the Coronavirus, 

The Atlantic, 2020. 

(Link: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/we-need-isolate-our-

selves-during-coronavirus-outbreak/607840/ - sidst tilgået: 10-05-2020) 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløb med henblik på at vurdere elevernes faglige niveau, hvor de ved hjælp af 

faglige metoder kan vælge at analysere ukendt eller kendt materiale indenfor et 

kendt forløb der er gennemgået i hhv. 1. og 2. semester af 2. år. 

 

Faglige mål: 

• forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner 

• give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt 

emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk 

• gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster 

• analysere ikke-litterære og litterære tekster med anvendelse af faglig terminologi 

• perspektivere tekster samfundsmæssigt, kulturelt og historisk 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Individuelt arbejde 

Mundtlig præsentation 

 

 

https://www.bbc.com/future/article/20191220-what-we-can-learn-about-robots-from-japan
https://www.bbc.com/future/article/20191220-what-we-can-learn-about-robots-from-japan
https://www.youtube.com/watch?v=th5uJNB7VU8
https://www.youtube.com/watch?v=th5uJNB7VU8
https://vimeo.com/293893109
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/we-need-isolate-ourselves-during-coronavirus-outbreak/607840/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/we-need-isolate-ourselves-during-coronavirus-outbreak/607840/

