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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Skoleår 14/15 og 15/16

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer(e) 1.år Jens Søren Thorkild Bundgård (TB) og Sine Lund Madsen (SLM) 

2.år Zehra Yücel (ZY) 

Hold 15Q  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Growing Up 

Titel 2 The American Dream 

Titel 3 Immigrants/Multicultural Britain 

Titel 4 Fairy tales 

Titel 5 Cinematic technique 

Titel 6 Chick lit 

Titel 7 Sports culture 

Titel 8 Grammar 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Growing Up 

Indhold Kursisterne har gået i to forskellige klasser det første år og er derfor blevet 
undervist i forskellige tekster, men med samme overordnede emner, hvorfor 
der i undervisningsbeskrivelsen på de tre første emner, kun indgår de tek-
ster, som begge klasser er blevet undervist i. 
 
Fra Contexts: 
Hemingway: Indian Camp 
Fell: The Shining Mountain 
Richards: Just Like That 
 
 
 
 
 
Yderligere inddragede tekster (15Q): 
 
Stewart: A Mother´s Fondness 
Runaway Parents 
Larkin: This Be the Verse 
Kirberger: Gabby, You´re Sooo Skinny 
Cheever: Reunion 
McCullers: Sucker 
 Fra Texting: 
Danticatt: Aline´s Journey 
Auster: The New Girl 
Roberts: Your Shoes 
Windells: Stone Cold 
Jones: The First Day 
Bukowski: Son of Satan 
Orner: The Raft 
Thompson et al.: They´re lethal, unfeeling … 
Booth: Together we can beat the bullies 
McCarthy: Warning 
Scherfig: An Education (film) 
 
Murphy: A Curse 
 

Omfang 
 

August - november 

Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til tekstlæsninger og genrer: fiktion, non-fiktion 
Udfordringer og problemer i forbindelse med opvækst i dens forskellige faser belyst 
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hovedsageligt gennem fiktive tekster. Temaer: forhold mellem børn og forældre, 
forhold til jævnaldrende. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

The American Dream 

Indhold Kursisterne har gået i to forskellige klasser det første og er derfor blevet un-
dervist i forskellige tekster, men med samme overordnede emner, hvorfor der 
i undervisningsbeskrivelsen på de tre første emner, som er fra første år, kun 
indgår de emner, som begge klasser er blevet undervist i. 
 
The Declaration of Independence 
Terkel: Just Call Me Arnold 
Martin Luther King: I Have a Dream 
 
 
 
Yderligere tekster (15Q): 
 
Krone: The American Way of Life 
Krone: The History of a Nation 
Truslow: af The Epic of America 
Frederick Douglas: af Biography 
Valuable Slaves, auction advertisement 
Duckster´s: History of Slavery 
Langston Hughes: I, too, Still Here,  Life Is Fine 
Dixon: The American Cowboy 
Fast: Spoil the Child 
Henry Ford: “He achieved a Car a Minute” 
Fast Food + McDonald´s reklame 
The American political System 
New York: The Big Apple 
Hiatt: Why I picked up a Gun 
Individuelle oplæg om amerikanske emner

Omfang 
 

December-februar 

Særlige fokus-
punkter 

Den amerikanske drøm som den har udviklet sig historisk. Berørte temaer: drøm-
men om succes med eksempler, racespørgsmål, amerikansk livsstil og  
grammatik 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Immigrants/Multicultural Britain 

Indhold Kursisterne har gået i to forskellige klasser det første og er derfor blevet un-
dervist i forskellige tekster, men med samme overordnede emner, hvorfor der 
i undervisningsbeskrivelsen på de tre første emner, som er fra første år, kun 
indgår de emner, som begge klasser er blevet undervist i. 
 
Hanif Kureishy: My Son the Fanatic 
Ranbir Sahota: Chameleon  
Short film: Baghdad express 
 
About multiculturalism in Britain:  
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/multicultural-britain 
 
Yderligere gennemgåede tekster (15Q): 
Wazir: Long nights, low pay and no play 
Divakaruni: Clothes 
Ramadan: You Can´t Go Home Again 
Jen: Who´s Irish 
Benedictus: Every Race, Colour, Nation, and religion on Earth 
Minton: Is it okay to date someone of another race? 
The Guardian: Fated Attraction 
Linklater: Fast Food Nation (film) 
 
 
 

Omfang 
 

Marts - maj 

Særlige fokus-
punkter 

Immigranters situation i England. Muslimske indvandrere har været i fokus. Pro-
blemer med immigration har været taget op. Arrangerede ægteskaber har været be-
rørt. 
grammatik 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Fairy tales 

Indhold  
Bettelheim, Bruno: How a child views fairy tales,  
 Desy, Jeanne: The Princess who stood on her own two feet  
Fell, Allison: The Shining mountain, 1992 
Grealy, Lucy: Girl, 1998 
Sexton, Anne: Cinderella, 1972 
Watt, Jeremy: About folk tales, Lazy Jack, Tom Tit tot, in “Once upon a time” 
2004  
Wilde, Oscar: The Selfish Giant 
 
What makes a hero (youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA 
Grammar guide 
 

Omfang 
 

August - september 2016 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har særligt arbejdet med typiske træk for eventyr, set på den mundtlige traditi-
on og derefter på kunsteventyr.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 5 
 

Cinematic technique 

Indhold Rihanna ”Man down” (sangtekst og musikvideo) 
https://www.youtube.com/watch?v=sEhy-RXkNo0  
 
forskellige musikvideoer 
 
How I met your mother: “the perfect cocktail” 
Sex and the city: Sæson 1 episode 1 
Grammar guide 
 
 
Forskellige links til at forklare de forskellige filmiske virkemidler: 
https://www.youtube.com/watch?v=8V1uE1-wTPs 
https://www.youtube.com/watch?v=3VS2iNhz180 
https://www.youtube.com/watch?v=xbGbqRWwC_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=SPK65xG3jFA 
https://www.youtube.com/watch?v=Ts1x6uADFtM 
https://www.youtube.com/watch?v=Uo1C6o3Nr24 
https://www.youtube.com/watch?v=H_4hOY-9nKA 
https://www.youtube.com/watch?v=JcgR5NyXTas 

Omfang 
 

Oktober 2016 

Særlige fokuspunkter Kursisterne er blevet introduceret til filmiske virkemidler og billedanalyse.
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Deduktive og induktive arbejdsmetoder i grupper og enkeltvis, gruppefrem-
læggelser, grammatik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 6 
 

Chick lit 

Indhold  
Uddrag fra “Pride and prejudice” af Jane Austen (Darcy’s proposal) 
”Bridget Jones’ Diary” af Helen Fielding (uddrag 1. kap (1.1 – 15.1)) 
”Sex and the City” af Candace Bushnell (uddrag: My Unsentimental Education: 
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“Love in Manhattan – I don’t think so”) 
“The Girls’ Guide to Hunting and Fishing” af Melisa Bank (s. 240-246) 
 
Film: “Bridget Jones’ Diary” 
Definition af “Chick Lit” 
Sex and the City (TV-show)  
         Sæson 1: Sex and the City pilot 
         Sæson 2,: They shoot single people, don’t they? 
Girls (TV-show) 
         Sæson 1, episode 1: pilot 
Grammar guide 

Omfang 
 

November - december 2016 

Særlige fokus-
punkter 

Chick lit er en genre, som er en stor del af popkulturen i de engelsktalende lande. 
Vi har primært arbejdet med Storbritannien og USA. Således har kursisterne fået 
indblik i en væsentlig del af mainstreamkulturen i de pågældende lande, samt lært at 
arbejde med en særlig litterær genre, som de kan forstå og analysere ud fra tillært 
baggrundsviden. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Grammatik, pararbejde, induktive og deduktive arbejdsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 7 
 

Sports Culture 

Indhold Storbritannien: 
”Green Street Hooligans” (movie, 2005) 
Nick Hornby: Faith 
Jonathan Wynn: English football culture 
 
USA: 
Cotemporary America Society - Values expressed in Eveyday Life 
Lombardi: No. 1 
Superbowl 
“We are Marshall” (movie, 2006) 
 
Sydafrika: 
A short history of South Africa 
South Africa - modern history 
Invictus (movie, 2009)  
William Ernest Henley: Invictus  (poem) 
 
De Klerk’s speech (feb. 1990) 
 



 

Side 9 af 10 

Australien: 
Aboriginal history (the video & the text Australia) 
Videoes regarding goal celebrations and rituals before the game 
https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/sport/traditional-aboriginal-
games-activities#axzz4bmUJk5jM 
https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw 
https://www.youtube.com/watch?v=HdhrUKRdKM8 
https://www.youtube.com/watch?v=32PZWtjbtq0 
https://www.youtube.com/watch?v=aoX7HGm9ui8 
 
 

Omfang 
 

Januar - marts 2017 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har arbejdet med sportskultur og her lagt vægt på hvordan det er identitetsska-
bende i forskellige lande. England: vi har arbejdet med fodbold og hvordan gruppe-
tilhørsforhold er identitetsskabende. USA: Her har vi set på hvordan forskellige 
sportsgrene repræsenterer forskellige dele af amerikansk identitet og superbowl som 
et civilreligiøst ritual. 
Sydafrika: vi har arbejdet med det som en koloni, har set på apartheid, Nelson Man-
dela og derefter arbejdet med filmen Invictus og set på hvordan rugby er blevet brugt 
forenende. 
Australien: Her har vi set forskellige videoer, hvor aboriginal identitet fremstår i rug-
by. Her har der været fokus på aboriginal identitet, deres position i samfundet og 
hvordan dette kommer til udtryk gennem sportsstjernerne. Vi har også set på de new 
zealandske Maoriers haka-dans, da den både blev sammenlignet med aboriginiernes 
kampdans og fordi den fremgår i Invictus filmen. 
 
  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Grammatik, pararbejde, induktive og deduktive arbejdsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 8 
 

Grammar 

Indhold Fejlstøvsugeren 
Grammar guide 
Engelsk grundgrammatik (i-bog) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o94yzgpbdlo 
https://www.youtube.com/watch?v=1R7EWH2a7YI 
https://www.youtube.com/watch?v=BVzugsiJ_6g
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https://www.youtube.com/watch?v=GEvrlIKXN0U 
https://www.youtube.com/watch?v=LZRSPyvy23w 
https://www.youtube.com/watch?v=KweRHgXi6G0 
https://www.youtube.com/watch?v=ekJJQrwHLU8 
https://www.youtube.com/watch?v=7XZiqhz0s4c 
 

Omfang 
 

April - maj 2017 

Særlige fokus-
punkter 

Kursisterne har gennem skoleåret arbejdet med grammatik og skriftligt arbejde, 
men i dette forløb har vi arbejdet intensivt med skriftlig fremstilling. De har arbej-
det med ordklasser, kongruens, adjektiver og adverbier, ejefald og lign. 
  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Differentieret undervisning, par- og gruppearbejde, klasseundervisning, flipped 
classroom  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


