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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer(e) Thomas Ravn Weiergang 

Hold 2J 

 

NB: Klassen er en sammenbragt klasse. For at se de enkelte klassers undervis-
ningsbeskrivelser, se Herning HFs hjemmeside under uafsluttede hold 2018 
Klassebetegnelser: EngelskB 1p BIC, EngelskB 1v CDC 
 

Titel 1 American Values 

Titel 2 This is England 

Titel 3 Værklæsning: “My Sister Lives on the Mantelpiece” 

Titel 4 Gender 

Titel 5 Fated attraction 
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Titel 1 

 

American Values 

Indhold Jones, L, ”Our America” fra Engberg-Pedersen, J., Ohland-Andersen, H, Mfl., 2013,  

Contexts, Gyldendal 

 

Obama, B.H. 2018, “A More Perfect Union, The American Promise”  

fra Fog, A, mfl. Worlds of English. Systime 

 

Shiller, R.J., “The Transformation of the American Dream.” New York Times 

 

Tuttle, S. 2009. “The Frugal Family Guide.” Newsweek 

 

Bowen, S. 2017. “This Was the Best Scene in Last Night’s American Gods.” Refin-ry29.com, 

http://www.refinery29.com/2017/05/153553/american-godsmr-nancy-speechorlando-jones-voice (Hentet d. 20-09-17) 

 

 

Famfrit. 2017. “American Gods Ep2 – Anansi speech  

“That the story of black people in America!”” YouTube,  

https://www.youtube.com/watch?v=nCxFnVe6RiM 

 

Famfrit. 2017. “American Gods Ep2 – Anansi speech “Let the motherf*ckers burn!””  

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Rg2jbFteSU&index=4&list=PLDtyjg1Js0xyT8n7WN_mfUNGdycj1POpb 

 

 

Netbaseret: 

Gyldendals røde ordbog 

 

Omfang 

 

40 ns. 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Med udgangspunkt i tekstanalyse og fortolkning herunder filmiske virkemidler af forskellige genre og i et 

 bredt udvalg af autentisk materiale, har forløbets formål været at arbejde med aktuelle forhold i USA i en 

 historisk, samfundsmæssig og kulturel ramme for at forstå begrebet ’American Values’ og belyse dets 

 variationer med fokus på følgende udfordringer eller elementer: a) The concept of The American 

 Dream and its development: before and now. Equality, liberty and justice for all. b) The United vs.  

Divided States of America: race, materialism, Black Lives Matter and White Supremacy movements.  

Der arbejdes på elevernes evne til at analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og  

grundlæggende faglig metode, - anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler, at behandle 

 problemstillinger i samspil med andre fag, og at perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt, samt  

at analysere og perspektivere aktuelle forhold i USA. Fokus inden for grammatik holdes på  

begrebsorienteret og induktiv grammatikundervisning. Ordklasser, kongruens, sætningsanalyse,  

http://www.refinery29.com/2017/05/153553/american-godsmr-nancy-speechorlando-jones-voice%20(Hentet%20d.%2020-09-17)
https://www.youtube.com/watch?v=nCxFnVe6RiM
https://www.youtube.com/watch?v=Rg2jbFteSU&index=4&list=PLDtyjg1Js0xyT8n7WN_mfUNGdycj1POpb
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genitiv, og tegnsætning.  

Påbegyndende kendskab til det analytiske essay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lærestyret klasseundervisning bruges ved introduktionen af nye emner, begreber og arbejdsformer,  

samt ved tavleundervisning i form af opsamling, eksemplificeringer osv. Individuelt skriftligt og  

mundtligt arbejde: produktion af længere tekster samt summary, højtlæsning, mundtlig dialog og 

 små diskussioner.Gruppearbejde både skriftligt og mundtligt:  

øvelse i at skrive et summary i grupper, samarbejde omkring bearbejdelsen af tekster, udvidet analyse 

 i form af personkarakteristikker, retoriske virkemidler, etc. Påbegyndelse af arbejde med analytisk  

essay og dennes form. Projektarbejde om samfundsforhold. 
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Titel 2 

 

This is England 

Indhold Film: “This is England”, plus part of “This is England 86” (tv-series) 

Film quotes fra ovenstående 

 

Gee, Maggie, “The White Family” Fra: “What’s up Britain”, Flensted, Sibbernsen, Toft, 

Gyldendal, 2008 

  

“Under the skin” (article), BBC News, 2007 fra “What’s Up Britain”, Ruth Flensted mfl, 

Gyldendal, 2008 

 

“Ghost Song, The Specials, (sang) 

 

“Immigran Britain”, artikel, The Sunday Times, feb. 2006  

 

“Asian London” artikel,  

 

Supplerende: 

Agard, John, “Windrush Child” (digt), fra  “Angles”, Anders Daugaard, mfl, Gyldendal, 

2014 

 

 

Levy, Andrea, “This is My England”, 2000, fra “Angles”, Anders Daugaard, mfl, Gyldendal, 

2014 

 

 

Netbaseret: 

Gyldendals røde ordbog 

Omfang 

 

50 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

Filmen ”This is England” fungerer i dette emne, som en åbning for emnerne denne film 

omhandler: England i Thatchertiden. Vi følger en gruppe skinheads, som oplever racismen 

snige sig ind på dem. Denne problemstilling er central, da undervisningens fokus både er 

ungdoms/modkulturer, men også den modkultur, som udmønter sig i racisme. En af fil-

mens hovedfigurer  har familie, som kom med ”Windrush”. Denne vinkel åbner undervis-

ningen for hele problematikken omkring Storbritannien som kolonimagt, forholdene i en 

engelsk koloni før og nu samt den racisme disse nye borgere mødte i deres nye hjemland.  

Racismeproblematikken åbner igen for emnet immigration, integration og det multikultu-

relle samfund, hvilket har været en væsentlig del af forløbets fokus. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer bland andet i form af interaktiv søg-

ning på etniske ”communities” i London samt ”Rundvisning” via Googleearth 

Projektarbejdsform i form af emnet ”Racism in the UK” 

skriftligt arbejde især analysearbejde som forberedelse af den skriftlige eksamens-

form. 

Eksperimentelt arbejde i form af diverse øvelser, med henblik på at styrke de 

mundtlige kompetencer, samt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Værklæsning: ”My Sister Lives on the Mantelpiece” 

Indhold Pitcher, Annabel, ”My Sister Lives on the Mantelpiece”, Indigo, 2011 

 

 

 

 

Omfang 

 

150 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

En trediedel af klassen (papegøjeklasse) havde allerede læst de første 10 kapitler af 

bogen, så de fungerede som ”hjælpelærere for de andre i klassen, dette gjorde, at vi 

relativt hurtigt kunne komme videre med romanen. 

Romanens hovedtemaer er: Racisme i UK, venskaber, børneliv, svigt i familien, 

skilsmisse, tabuer, terror, forhold mellem søskende 

 

Kort plotbeskrivelse: 

Jamies søster blev dræbt i et terrorangreb. Hans forældre blev skilt grundet trage-

dien og faderens tiltagende misbrug. De flytter til Nordengland, hvor Jamie møder 

pigen Sunya (med muslimsk baggrund) og må kæmpe for at holde det hemmeligt 

for den racistiske fader. Søsteren hjælper Jamie så godt hun kan. 

 

Fagligt fokus: Læsestrategier og analyse af fiktion 

 

 

 

 

Væsentligste Skift mellem lærerstyret undervisning og forskellige øvelser i mundtlighed. 
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arbejdsformer  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassestyrede øvelser med fokus på læsetræning og analyse. 

Pararbejde samt projektarbejde. Mundlige oplæg samt samarbejdsøvelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Gender 

Indhold Hegarty, Anthony, Anthony and the Johnsons, “You are my Sister”, 2005 (sang plus 

tekst) plus Text af samme om Boy George fra: Unsex Me, af Mette Brynaa, mfl, 2016 

 

Hemingway, Ernest, “Cat in the Rain”, fra: Unsex Me, af Mette Brynaa, mfl, 2016 

 

Before European Christians Forced Gender Roles, Native Americans Acknowl-

edged 5 Genders, https://educateinspirechange.org/alternative-news/european-

christians-forced-gender-roles-native-americans-acknowledged-5-genders/ 

 

Proulx, Annie, “Brokeback Mountain” (ca. 20 siders uddrag) fra: Unsex Me, af Mette 

Brynaa, mfl, 2016 

 

Samakow, Jessica, “Training to be Batman’s Wife Sends all the Wrong Messages, 

fra: Unsex Me, af Mette Brynaa, mfl, 2016 

 

Watson, Emma, “Gender Equality is your Issue too”, fra: Unsex Me, af Mette 

Brynaa, mfl, 2016 

 

“The Fifties Mystique – an analysis of the Conditions of Women in the Fifties, 

ukendt forfatter  

 

 

Netbaseret: 

Gyldendals røde ordbog 

 

Omfang 

 

45 ns. 

Særlige fokus- Dette forløb handler om Gender i bred forstand. Med udgangspunkt i LGBT-teori 

https://educateinspirechange.org/alternative-news/european-christians-forced-gender-roles-native-americans-acknowledged-5-genders/
https://educateinspirechange.org/alternative-news/european-christians-forced-gender-roles-native-americans-acknowledged-5-genders/
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punkter og de brydningsflader der førhen og i dag opstår, når køn diskuteres, skjules, tales 

om og forandrer sig. Ved at læse og analysere både fiction og non-fiction belyses 

emnet ud fra forskellige tekstlige virkemidler. Forløbet inddrager således ikke kun 

skrevne tekster, men også hvordan emnet tages op i andre udtryksformer såsom 

populærkultur. 

Emnet er i princippet globalt orienteret, men dog med et særligt fokus på forhold i 

USA både i kraft af teksternes oprindelse, men også set i en samfundsmæssig og 

politisk kontekts. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diskussion er i centrum, både i den mundtlige og skriftlige form, og således som 

træning til eksamensopgaven. Klassestyret undervisning afløst af klassediskussioner 

og gruppediskussioner. Gruppearbejde, soloarbejde og projektarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Fated attraction 

Indhold Ali, Monica, Dinner with dr. Azad,  

 
Chopin, Kate, “The Story of an Hour”, Ellen Bick Mejer, Women’s Lib and Lit, G. E. C. Gads 
 Forlag 1980 

 

Deepa, Narayan, India’s Abuse of Women is the biggest Human Rights Violation on Earth,  

The Guardian, 27 april, 2018, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/27/india-abuse-

women-human-rights-rape-girls  

 

Devineni, Ram, m. fl., Priya, Cartoon, https://www.priyashakti.com/priyas_shakti/ 

Jain, Anita, Is arranged Marriage really any worse than Craigslist, 2005, article, from Angles 2014 

 

Mill, John Stuart, The Subjection of Women, 1869, essay, from Unsex Me, 

  

Vijayann, Meera, Find Your Voice against Sexual Violence, Tedtalk, 2014, 

https://www.ted.com/talks/meera_vijayann_find_your_voice_against_gender_violence?referrer=playlist-

10_talks_by_women_that_everyon 

 

Ted talk 

https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school/transcript 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/27/india-abuse-women-human-rights-rape-girls
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/27/india-abuse-women-human-rights-rape-girls
https://www.priyashakti.com/priyas_shakti/
https://www.ted.com/talks/meera_vijayann_find_your_voice_against_gender_violence?referrer=playlist-10_talks_by_women_that_everyon
https://www.ted.com/talks/meera_vijayann_find_your_voice_against_gender_violence?referrer=playlist-10_talks_by_women_that_everyon
https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school/transcript
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Film: “Bend it Like Beckham” 

 

Supplerende 

Indian History 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvl9T-bR-p0 

https://www.youtube.com/watch?v=4GzP14Z110Q 

 

 

Netbaseret: 

Gyldendals røde ordbog 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

45ns. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Dette forløb behandler emnet kærlighed set fra forskellige perspekiver. Hovedfokus er på sam- 

Fundsmæssige forhold i tidligere Engelske kolonier Indien og Kenya. Herved sættes flueben ved 

Læreplanens krav om at inddrage materiale fra andre sprogområder end UK og USA.  

Teksterne fungerer som en prisme til at undersøge kærlighed og kønsforhold i den vestlige  

Verden både i dag og førhen. Således inddrages også materiale af ældre dato. 

Særligt fokus har været på talen som udtryksform og non-fiction generelt, da dette også er fokus  

For det skriftlige arbejde, som træning til eksamensopgaven 6b. 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform 

/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvl9T-bR-p0
https://www.youtube.com/watch?v=4GzP14Z110Q

