
 
Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommereksamen, maj-juni, 2017

Institution VUC Vest - Esbjerg 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Engelsk 0-B 

Lærer(e) Zehra Yücel (15 P 1.år), Sine Lund Madsen (15 X 1 år) 

Maja Christensen (2.år) 

Hold 15P ( + kursister fra opløst hold 15X på 2. år) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 (1. år) Introduktion * 

Titel 2 (1. år) Growing Up * 

Titel 3 (1. år) Multicultural Britain* 

Titel 4 (1. år) American Dream* 

Titel 5 x 2 (1. år) Love and marriage** (kun 15 P 1. År) / Short Movies** (kun 15 x 1. År) 

Titel 6 (2. år) USA - Guns and Violence 

Titel 7 (2. år) Fairy Tales (and Fantasy) 

Titel 8 (2. år) India 

Titel 9 (2. år) Short Film 

 *= i dette skema opgives kun de tekster, der er læst på begge hold på 1. år/ eller 
i forbindelse med repetition - der vedlægges særskilt uvb for 1. år for hhv. 15 P 
og 15 X 

**= her har de to hold læst 2 forskellige forløb, indhold fremgår også af særskilt 
uvb. 

 
 



 
 
Titel 1 
 

Introduktion 

Indhold Litteratur 
 
“The Happiest Days Of Your Life?” i Entrance 
 

Omfang 
 

Medio august –  ultimo august.  

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har startet ud med et introducerende forløb, hvor vi har arbejdet med at tale 
og læse på engelsk 
Introduktion af engelskfagets faglige mål og indhold samt introduktion til 
kursisternes litterære tekster og analysebegreber har været af høj prioritet. 
Screening i grammatik. 
Mundtlige øvelser  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Oplæsning, hvorigennem ordforråd er blevet trænet. Klasseundervisning, 
Skriftligt arbejde (grammatiske øvelser), pararbejde

 
  



 
 
Titel 2 
 

Growing Up 
(fælles tekster for 15 y og 15 x) 
Se særskilt undervisningsbeskrivelse for yderligere detaljer 
 

Indhold Litteratur:  
 
“My Oedipus Complex” af Frank O´Connor 
“Indian Camp” af E. Hemingway i Contexts 
“Just like that” af Michael Richards i Contexts 
”Clara’s Day” af Penelope Lively i Entrance (15 x dog i introforløbet) 
 
Film: “Dead Poets Society” 
 

Omfang 
 

Primo september - medio oktober  

Særlige 
fokuspunkter 

At introducere kursisterne til literære tekster – her har vi især arbejdet med 
novellen og analyse og fortolkning af disse. 
Relevante nøgleord, som vi har arbejdet med, har været: forholdet mellem 
forældre og børn, identitet, frigørelse, ”rite of passage” og ”loss of innocence” 
Vi har arbejdet med grammatik og kursisterne har arbejdet med skriftlige 
fremstilling af de forskellige genrer. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, mundtlige øvelser, oplæsning, pararbejde, grammatik 

 
  



 
 
Titel 3 
 

Multicultural Britain 
(fælles tekster for 15 y og 15 x) 
Se særskilt undervisningsbeskrivelse for yderligere detaljer 
 

Indhold Litteratur 
 
“The River Underground” af Richard Tromans 
“My son the fanatic” af Hanif Kureishi 
“Dusk over Atlantic Wharf” af Susmita Bhattacharya (15 x kun i forbindelse med 
repetition) 
“This is my England” af Andrea Levy 
 
Film: ”East is East” 
 

Omfang 
 

Ultimo oktober - medio december 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus har været sat på, at kursisterne lærer at gøre brug af de forskellige 
redskaber og forståelse af basis grammatik. Vi har arbejdet med 
multikulturelisme i Storbritannien og hvordan det opleves af forskellige 
mennesker. Vi har set på karakteristik af et multikulturelt samfund og hvordan 
det opleves af indvandrere at leve mellem to kulturer. Vi har set på Englands 
fortid som et imperium og forholdet til folk fra kolonierne (især Pakistan og 
Indien). Samtidig har vi arbejdet med non-fiction for første gang. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, PowerPoint-præsentation, gruppefremlæggelser, mundtlige 
øvelser, klasseundervisning. 
 

 
  



 
 
Titel 4 
 

American Dream 
(fælles tekster for 15 y og 15 x) 
Se særskilt undervisningsbeskrivelse for yderligere detaljer 
 

Indhold “I have a dream” af Martin Luther King jr. (tale) 
“Call me Arnold” af Arnold Schwarzenegger (tale) 
 
 

Omfang 
 

Primo januar - primo marts. 

Særlige 
fokuspunkter 

I dette emne har vi arbejdet med tekstanalyse, især taler, retoriske virkemidler. 
Hovedfokus har været på begrebet ”The American Dream”, og der har også 
være arbejdet med USAs historie. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde 

 

  



 
Titel 5 (15p) Love and Marriage (ZY)
Indhold Kernestof 

Sex and the City (TV-show)  
         Sæson 1, episode 3: Bay of Married Pigs 
         Sæson 1, episode 9: The Turtle and the Hare 
         Sæson 1, episode 10: The Baby Shower 
“Burying your life” af Harkiran Dhindsa 
“Dusk over Atlantic Wharf” (igen) af Susmita Bhattacharya 
“The girls in their summer dresses” af Irving Shaw 
“A piece of linoleum” af David H. Keller 
“So tell me about this guy” af Dolores Whiskyman

Omfang Medio marts - primo maj
Særlige 
fokuspunkter 

Tekstanalyse, delprøve 1 grammatik 
Adjektiver, adverbier, ordklasser 
Undervisningsdifferentiering  
fokuspunkter 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejd selv grundet pædagogikumskurser. Vi har arbejdet meget med 
grammatik, skriftlig arbejde, hvor kursisterne intensivt har arbejder med 
fokuspunkter. Forløbet var planlagt ift. et pædagogikumforløb  

            

Titel 5 (15x) Short Movies  (SLM)
Indhold Kernestof: 

 Gasman (1998) 
 Eight (1998) 
 Daybreak Express (1953) 
 Vincet (1982) 
 Kung Fury (2015) 

 
Supplerende: 

 The Lunch Date (1989) 
 Terry Tate Office Linebacker (2003) 
 George Lucas in Love (1999) 

 
Omfang Medio marts - primo maj
Særlige 
fokuspunkter 

Det særlige fokuspunkt var at forberede kursisterne til den nye skriftlige 
eksamensform. 
Filmanalyse, begreber mm. (se særskilt uvb)

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg 

 
 
 
 



 
Titel 6  (2. år) 
 

USA - Guns and Violence                  MCH 

Indhold  
Tang, Liselotte m.fl. Columbine and Beyond. Gyldendal, 2006: 

- Seeking a Smoking gun in U.S. Violence, by A.O. Scott, 2002 
- Email from Kate Battan 
- The Declaration of Independence 
- The Second Amendment 
- Speech at the National NRA meeting by Charlton Heston 
- Why I picked up a Gun by Tiffany Hyatt 
- Don’t buy a handgun by Michael Moore 
- The Man Who Knows About Fear in American Culture A Buzzflash interview 

with professor Barry Glassner. 
 
Birk, Helle. American Issues. Systime, 2008: 

- The United States of BOO, Michael Moore 
 
Film: 

- Bowling for Columbine, Michael Moore, 2002 
- Beautiful Boy, Ku Shawn, 2010 

 
 
 
 

Omfang    
 

Aug-okt 2016 (ca 9 uger á 4 lektioner) 

Særlige 
fokuspunkter 

At opnå forståelse for, hvordan amerikanerne forholder sig til deres 
forfatningsmæssige ret til at bære våben, samt opnå forståelse for, hvordan frygt 
kan kontrollere et samfund. 
Lære at forholde sig kritisk over for materiale af forskellig karakter 

- Engelsk talefærdighed 
- Forstå og formidle mundtligt og skriftligt engelsk om almene og 

politiske emner 
- Gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster 
- Selv formulere synspunkter og argumenter 
- Ordforråd 
- Gruppefremlæggelser á 15 min. Varighed om specifikke ”school 

shootings” 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde 
Skriftligt arbejde, fremlæggelser

 
 



 
Titel 7   (2. år)  
 

Fairy Tales (and Fantasy) 

Indhold Fra: 
Watts, Jeremy. Once Upon a Time, Systime, 2010 (2004) 

- About folk tales, 6-14 
- Literary folk Tales, 88-90 
- Lazy Jack, 19-20 
- Tom Tit Tot, 21-26 
- The Well of the World’s End. 27-29 

 
Wilde, Oscar. The Happy Prince 
 
Finderup/Fog. Worlds of Fantasy. Systime, 2005/6 

- Entering the world of fantasy, 8-12 
- The Bridge of Khazad-Dûm, 38-50 

 
Carroll, Lewis. Alice in Wonderland ch. 1 ”Down the Rabbit hole”, 1865 
Rowling, J.K. Harry Potter and the Order of the Phoenix ch. 1”Dudley Demented”, 
 
Supplerende: 
BBC interview med Tolkien 1971. 
http://www.lordotrings.com/interview.asp (transkription) 
+ 
https://www.youtube.com/watch?v=IvSogRcyDzs 
 
Film: 
Uddrag af: 
Burton, Tim. Alice in Wonderland, Disney, 2010 
Branagh, Kenneth. Cinderella. Disney, 2015 
 

Omfang    
 

Nov. 2016 - Feb. 2017 (ca. 10 uger á 4 lektioner) 

Særlige 
fokuspunkter 

- Genrekendskab 
- Tekstanalyse 
- Analysere forskelle og ligheder mellem tekst og film 
- Forskellige måder at læse tekster på 
- Folk tales, fairy tales, children’s stories, moral tales, literary fairy tales, 

fantasy 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde 
- Gruppearbejde med fremlæggelser 
- ”opfinde” og karakterisere en eventyrfigur 
- Skrive eget eventyr (baseret på medkursisters ”opfindelser” 



 
 
 
Titel 8 (2. år) 
 

India 

Indhold  
Pritam, Amrita.  Stench of Kerosene, 1965 
 
Articles: 
 
The Bride is just five years old. The Sunday Times Magazine 29/11-87. 
How India treats its women, by Soutik Biswas BBC, 29/12-2012 
I am not India’s daughter. The Atlantic 12/3-2015 
Child Bride married at just 11 months old in India finally wins her freedom. Mail Online 
21/10-2015 
 
Wikipedia: The history of India (redigeret) 
 
 
Film: 
Boyle, Danny. Slumdog Millionaire. Celador Films, 2008 
Udwin, Leslie. India’s daughter. BBC documentary, 2015. 
 

Omfang    
 

Febr.-marts 2017 

Særlige 
fokuspunkter 

- Basisviden omkring de historiske og aktuelle forhold i et andet 
engelsktalende område (Indien) 

- Kvinder og børns retsstilling 
- Børneægteskaber/arrangerede ægteskaber 
- Indsamling af relevante informationer

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde med forskellige fremlæggelser 

 
 
 
 
  



 
 
Titel 9 (2. år) 
 

Short Film 

Indhold Film/musikvideoer: 
Framing: Moviemaking Techniques SHOT TYPES  
Angles: high and low angle shots 
Editing: parallel and cross-cutting 
Sound 1: No sound and non-diegetic sound 
 
 

Omfang    
 

Ca. 4 uger  

Særlige 
fokuspunkter 

- Cinematic techniques 
- Forberedelse til det nye skriftlige eksamensform 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejder med fremlæggelser 
Kursisterne har selv valgt nogle musikvideoer med ”gode filmiske virkemidler” 
som de har analyseret og arbejdet med, efterfølgende ”byttede” holdet film med 
et parallelhold. 

 
 
 


