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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Lærer(e) Sine Lund Madsen 

Hold NenB116snet15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Multicultural Britain 

Titel 2 Violence 

Titel 3 India 

Titel 4 Big City Life 

Titel 5 To Be or Not to Be 

Titel 6 Love and Marriage 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Multicultural Britain 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof: 
 

- ”The Pioneers – 50 Years of Caribbean Immigration to Britain” af Caryl 
Phillips (fra Migrant London Systime) 

- “London’s Comings and Goings” (The Economist 9/8 – 2003) 
- “Chameleon” af Ranbir Sahota 
- “The River Underground” af Richard Tromans 
- “Remember the Ship” af John Agard 

 
Supplerende stof: 
Link: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/multicultural-britain  
 
Film (valgfri)  

- Bend it Like Beckham 
- Nina’s Heavenly Delights  

 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

35 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har arbejdet med multikulturelisme i Storbritannien og hvordan det opleves 
af forskellige mennesker. Vi har set på karakteristikken af et multikulturelt sam-
fund og hvordan det opleves af indvandrere at leve mellem to kulturer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 
der indeholdt i hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man kan 
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læse de forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i 
”Tools” fra Contexts. Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle 
fremstille en mundtlig fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder 
med læreren, Skype-samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori 
de mundtligt fremlægger en tekst fra det givne modul. Til hvert modul har der 
endvidere været tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 

 
 
 
 
 
Titel 2 
 

Violence 

Indhold Kernestof:  
- The Observer:  ”They are Lethal, Unfeeling and No One Can Touch Them” af 

Tony Thompson, Paul Harris og Adam Blenford i Contexts, Gyldendal 2004 (s. 
62 –67)  

- “The Good Girl”af Marita Conlon - McKenna i Contexts (s. 68-76) 
- “The Warning” af Terry McCarthy i Contexts (s. 54-58) 

 
 
Supplerende stof: 

- (Valgfrit: Bowling for Columbine (film) 
- Time Magazine: WARNING Monday, Mar. 19, 2001 
- Linkin Park: “In the End” (sang) 
- BBC 20. April 1999: Students 'kill dozens' at Denver school 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/20/newsid_2489000/489639
.stm  

- Tom Mauser's White House Statement (8. Maj 1999) 
http://www.danielmauser.com/whitehouse.html  

- ”Why I Picked Up a Gun” af Tiffany Hyatt (maj 2003) fra: 
http://www.ifeminists.net/introduction/editorials/2003/0513hyatt.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

35 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

I dette emne har vi behandlet emnerne bandekriminalitet og våben – specielt ift.  
skoleskydninger i USA. Tilladelse til at have våben, årsagerne til disse masseskyderier, 
årsagen til unge menneskers villighed til at være i voldelige fællesskaber, samt hvem  
det er, som skal stå til ansvar for disse problematikker er alle emner, som er blevet be-
handlet.  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til den en-
kelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, der indeholdt i 
hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man kan læse de 
forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i ”Tools” fra Contexts. 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig fremlæggel-
se. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-samtaler, telefonsam-
taler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt fremlægger en tekst fra det givne 
modul. Til hvert modul har der endvidere været tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 3 
 

India 

Indhold Kernestof: 
- ”Shooting an Elephant” af George Orwell 
- “We have arrived in Amaritsar” af Brisham Sami 
- “A Horse and Two Goats” af Naryan 

 
Supplerende stof:  

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1154019.stm 
- Notes on India 
- Indian history and facts 
- Nehru’s speech on Indian independence 
- The Stench of Karosene af Amrita Pritim: http://www.sikh-

history.com/literature/stories/kerosene.html  
(Valgfrit: film) 
 

- Forslag: ”Slumdog Millionaire” eller ”Ghandi” 
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Omfang 
 

35 timer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Forskelle og forholdet mellem Indien og Vesten – specielt Storbritannien – og  
kulturelle problemer er blevet behandlet. Indiens religion og de religiøse konflik-
ter, som eksisterer i landet har også været emner, som der er blevet kommet ind 
på. Forskelle på kønsrollerne –især forholdet mellem ægtepar – er blevet behand-
let for at få en bredere forståelse for Indiens kultur og historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 
der indeholdt i hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man kan 
læse de forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i ”Tools” 
fra Contexts. Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en 
mundtlig fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, 
Skype-samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt 
fremlægger en tekst fra det givne modul. Til hvert modul har der endvidere været 
tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 4 
 

Big City Life 

Indhold Kernestof: 
- “New York City Preface” af Rene Bühlman 
- “NYC USA” af Paul Auster 
- “Tuesday” af Brett Easton Ellis 
- “The Red Line” af Charles Higson 
- Udkast fra “Sex and the City” af Candace Bushnell 
- “Twelve” af Nick MacDonald 
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Supplerende: 

- “Inside Out” af Tom Guard 
- (kort film) 

http://www.youtube.com/watch?v=3AA8fsDWpPU&feature=related  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

35 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Hvordan livet i storbyen er, hvem der bor der, hvad de beskæftiger sig med er 
emner, der har været centrale. Storbyen kan både opfattes som en labyrint, men  
også som et sted med uendelige muligheder. Vi har udforsket forskellige attituder 
til storbylivsstilen i både Storbritannien og USA. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 
der indeholdt i hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man kan 
læse de forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i ”Tools” 
fra Contexts. Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en 
mundtlig fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, 
Skype-samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt 
fremlægger en tekst fra det givne modul. Til hvert modul har der endvidere været 
tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 
 

 
Titel 5 
 

To Be or Not To Be 

Indhold - ”Waiting for the Telegram” af Alan Bennett i Contexts s. 210-218 
- ”Warning” af Jenny Joseph I Contexts s. 219-220 
- “The Last Decision” af Maya Angelou i Contexts s. 221–222 
- “2BRO2B” af Kurt Vonnegut i Contexts s. 226–324 
- ”Beware a Senior Society” af Kim Stanley Robinson s. 223-224 
- “Home Is” af Michael Lurie i Entrance s. 59-69 

 
 

Omfang 
 

35 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Eksistentielle problemer, at forholde sig til døden og mentale problemer pga.  
alderdom er centrale emner, som er blevet behandlet i forløbet. Dog er det ikke  
at høre til nogen steder også et emne, som der er blevet arbejdet med, da en af  
teksterne omhandler en ung mand. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 
der indeholdt i hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man 
kan læse de forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i 
”Tools” fra Contexts. Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle 
fremstille en mundtlig fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige mø-
der med læreren, Skype-samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, 
hvori de mundtligt fremlægger en tekst fra det givne modul. Til hvert modul 
har der endvidere været tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 
 

 
Titel 6 
 

Love & Marriage 

Indhold - ”Love Story” af Rosemary Yates 
- ”Love Song” af Ted Hughes 
- “Who?” af Fay Weldon 
- “The Applicant” af Sylvia Path 
- “I Do, I Do, I Do...” af Mary Blakely 
- “The Fourth Alarm” af John Cheever 
- “How to build intimacy in an age of divorce” af Caryl Avery 

 
 

Omfang 
 

35 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Dette emne omhandler kærlighed og ægteskab, samt problemer, der kan herske  
i disse.Teksterne demonstrerer forskellige synspunkter til emnet. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, 
der indeholdt i hvert modul. 
Hvert enkelt modul er blevet introduceret med råd og vink om, hvordan man 
kan læse de forskellige tekster ved hjælp af de analyseredskaber, der findes i 
”Tools” fra Contexts. Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle 
fremstille en mundtlig fremlæggelse. De kunne vælge mellem personlige mø-
der med læreren, Skype-samtaler, telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, 
hvori de mundtligt fremlægger en tekst fra det givne modul. Til hvert modul 
har der endvidere været tilknyttet en skriftlig eksamensopgave. 
 
 

 


