
Undervisningsbeskrivelse

Termin maj-juni 2021

Institution HF & VUC København Syd

Uddannelse HFe

Fag og niveau Engelsk B

Lærer(e) Maia Bilonda Modell Kabongo, Poul Niclasen & Lisa Nguyen

Hold 4enB610 (turboforløb over ét semester)

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Growing Up

Titel 2 Tales with a Twist (opgives ikke til eksamen)

Titel 3 The American Dream

Titel 4 Clash of Cultures

Titel 5 Ways with Words

Titel 6 South Africa
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Grammatik, sproglig opmærksomhed samt skriftlighed indgår i alle
forløb.

Sideløbende værklæsning i sidste del af semesteret, hvor kursisterne har
læst et individuelt selvvalgt værk samt skrevet mindre opgaver herom.
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Titel 1 Growing Up

Indhold Kernestof:

- Ernest Hemmingway: Indian Camp
- Michael Richards: Just Like That
- Alison Fell: The Shining Mountain
- Penelope Lively:  Clara’s Day
- Charles Bukowski: Son of Satan
- Ashner & Meyerson: Parents Who Love in a Living Hell
- Imran J. Khan: Prom

https://www.youtube.com/watch?v=5gRV9zetehI&t=10s

- Simon Niel & Graham Lester George: Washdays

https://www.youtube.com/watch?v=135LNv6WP-0

Supplerende stof:

- How to read a short story
- CAIP model

Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.
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Særlige
fokuspunkter

- læse engelske tekster meningsfyldt op
- gøre rede for indhold og synspunkter i tekster
- anvende grundlæggende analysebegreber
- 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

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

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, fælles
gennemgang, klassediskussion.
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Titel 2 Tales with a Twist

Indhold Kernestof:

- Roald Dahl: Lamb to the Slaughter
- Stephen King: The Man Who Loved Flowers
- R.J. Meaddough: The Death of Tommy Grimes
- Stephen King: The Boogeyman
- Ben Affleck: Gone Baby Gone

https://dk.hbonordic.com/movies/gone-baby-gone/1f10ced-0137
2f24f0c

- Roald Dahl: Cinderella

Supplerende stof:

- TED-Ed: Verbal irony
https://www.youtube.com/watch?v=IiR-bnCHIYo

- TED-Ed: Situational irony
https://www.youtube.com/watch?v=tqg6RO8c_W0

- TED-Ed: Dramatic irony
https://www.youtube.com/watch?v=RZFYuX84n1U

- Plot structure
- https://www.youtube.com/watch?v=Zr1xLtSMMLo&t=106s
- Plot twist
- Foreshadowing
- Red herrings
- Flashbacks

Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.
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Særlige
fokuspunkter

- redegøre, analysere, fortolke og diskutere
- anvende korrekt faglig terminologi
- 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
engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder
film

- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder
film

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, CL, individuel
arbejde, gruppepræsentationer, quiz.
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Titel 3 The American Dream

Indhold Kernestof:

● Studs Terkel: Call Me Arnold
● M. Zipes: Wetbacks: America’s Unwanted Immigrants
● Ana Maria Corona: Coming to American, to Clean
● Steve Jobs: 2005 Stanford Commencement Address
● LeAlan Jones: Our America
● Jimmy Santiago Baca: Immigrants in our own Land
● Barack Obama: The American Promise
● Gabriele Muccino: The Pursuit of Happyness (film)

https://viaplay.dk/store/jagten-pa-lykke-2006

Supplerende stof:

● The Virginia Company (lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=Ne2tzfxQ6T4

● It’s a New World (Pilgrim Fathers) (lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=_ydchf_28Q8

● America’s Immigration History

https://www.youtube.com/watch?v=lBJcqxI7kas

● James Truslow Adams: The American Dream
● How to analyse non-fiction
● The Rhetorical Pentagon
● Modes of persuasion (ethos, logos, pathos)
● Stylistic devices
● Switchfoot: American Dream (lyrics)
● Casting Crowns: American Dream (lyrics)
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Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.

Særlige
fokuspunkter

- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og
samfundsmæssige forhold i USA til analyse og perspektivering
af aktuelle forhold

- 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

- 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
- bruge en grundviden om historiske, kulturelle og

samfundsmæssige forhold i USA til analyse og perspektivering
af aktuelle forhold

- formulere egne synspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, individuel
arbejde, gruppepræsentation, quiz.
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Titel 4 Clash of Cultures

Indhold Kernestof:

● Tobias Wolff: Say Yes
● Susmita Bhattacharya: Dusk over Atlantic Wharf
● Nimer Rashed: Baghdad Express

https://www.youtube.com/watch?v=RDz-dk_QR6I&t=89s
● Shereen Pandit:  She Shall Not Be Moved
● Paul Haggis: Crash

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2620668500/crash
● Farrukh Dhondy: Salt on a Snake’s Tail
● Hanif Kureishi: My Son the Fanatic
● Tony Kaye: American History X

https://viaplay.dk/store/american-history-x-1998

Supplerende stof:

● Film-style terms
● Norman Rockwell: Kids in the Neighborhood (painting)

Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.
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Særlige
fokuspunkter

- forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige
emner

- forstå autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog og
differentiere mellem disse.

- 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
engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder
film

- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder
film med anvendelse af korrekt faglig terminologi

- perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt
- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og

samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og
perspektivering af aktuelle forhold

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, fælles
gennemgang, klassediskussion.
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Titel 5 Ways with Words

Indhold Kernestof:

- Derek’s speech (American History X)
- Donald Trump’s Inaugural Address
- Amanda Gorman: The Hill We Climb
- Hillary Clinton: Women’s Rights Are Human Rights
- Meryl Streep’s Golden Globe speech

Supplerende stof:

- A global history of women’s rights

https://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8

Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.
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Særlige
fokuspunkter

- forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige
emner

- forstå autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog og
differentiere mellem disse.

- 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
engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder
film

- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder
film

- perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt
- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og

samfundsmæssige forhold i USA til analyse og perspektivering
af aktuelle forhold

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde,
matrixgruppearbejde, fælles gennemgang, klassediskussion,
eksamenstræning.
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Titel 6 South Africa

Indhold Kernestof:

- Nelson Mandela’s inaugural speech
- Nadine Gordimer: Country Lovers
- Rayda Jacobs: We Gotta Number There
- Nadine Gordimer: Once Upon a Time

Supplerende stof:

- Apartheid: The rise and fall of South Africa's 'apartness' laws
https://youtu.be/kJOU9YYMzpw

- Mandela: Long Walk to Freedom
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000001532/mandela---vejen
-til-frihed

Omfang Anvendt uddannelsestid ca. 43 x 50 min.

Særlige
fokuspunkter

- Rede for indhold og synspunkter i forskellige typer
engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder
film

- analysere og fortolke litterære tekster og mediestof, herunder
film med anvendelse af korrekt faglig terminologi

- perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt
- anvende en grundviden om historiske, kulturelle og

samfundsmæssige forhold i Sydafrika til analyse og
perspektivering
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Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning, individuel-, par- og gruppearbejde,
matrixgruppearbejde, fremlæggelse, eksamenstræning.
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