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

 

Titel 1 

 

Gothic Fiction: 

 

This topic deals with the gothic universe, searching for horror in fiction, tracing hor-

ror from its birth in the 18’th century up till today, exemplified with different ways 

expressions and themes – the scientist, the vampire and the demon, and the psycho-

path – in fiction and in film. 

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Fra Rolf D. Erbst og Marianne Mortensen, The Gothic Universe (2003/2019, Gyl-

dendal Ibog https://thegothicuniverse.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage 

1. Horror fiction and the Gothic (3,8 ns) 

2. The Gothic Setting (0,3 ns) 

3. Why are we so fascinated by horror? Three teories. (1,5 ns) 

4. Archetypes of Gothic Fiction (2,2 ns) 

5. The Age of Enlightenment and the Romantic Age + The Victorian Age (3,4 

ns) 

 

Fra Ditte E Timmermann og Marlene Ørnstrup Petersen, Tekstarbejde på Tværs 

(2020) Systime Ibog 

https://tekstarbejdepaatvaers.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 

6. Mary Shelley, excerpt from Frankenstein (1818) (5,5 ns) 

7. Edgar Allen Poe, The Tell-tale Heart (1843) (4,8 ns) 

 

Fra Rasmus Drisdal og Johanne Riktrup Hansen, Horror (2020), Systime Ibog 

https://horror.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0&cmd=toc 

8. Bram Stoker, excerpt from Dracula (1897) (6,4 primærtekst/9,4 ns I alt) 

9. Stephen King, The Boogeyman (1973) (10,8 primærtekst/14,3 I alt) 

 

The Shining (1980), film af Stanley Kubrick (49 ns) 

 

Supplerende stof: 

1. Websearch mht genren, baggrunden og tiden, film, etc. 

2. Uddrag af Frankenstein http://www.youtube.com/watch?v=8H3dFh6GA-A  
3. Reading of The Tell-tale Heart by Christopher Lee (14 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_utA6j3Oc8 
4. Cartoon version of The Tell-tale Heart (8 min) 

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

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 14 gange af 90 min, dvs 21 timer af 60 min (38,5/45,2 ns 

tekst + 49 ns film, dvs 87,5/94,2 ns i alt) 

 

https://thegothicuniverse.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage
https://tekstarbejdepaatvaers.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://horror.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0&cmd=toc
http://www.youtube.com/watch?v=8H3dFh6GA-A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_utA6j3Oc8
https://www.youtube.com/watch?v=wDLLHTdVSgU
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Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Dette hold er planlagt sideløbende med undervisning i engelsk B, dvs kursi-

sterne tager HF over 2 år, hvor de har engelsk B samtlige 2 år, men ½ år inde 

i deres uddannelse, har disse kursister tilvalgt engelsk A, som led i en Uni-

pakke, så de får et ekstra A-niveau. 

 Derfor er første tema alment og indførende i A-niveau tankegang, dvs hvor 

de stifter bekendskab med en litterær genre, litterære perioder, teksttyper af 

lidt ældre dato, mv. 

 Sideløbende med tekstarbejdet har holdet arbejdet med forskellige opgavety-

per fra det skriftlige eksamenssæt, samt grammatisk basisviden i forbindelse 

hermed. 

 

 Dvs de faglige mål, der har været i spil i dette forløb, har været følgende: 

 

Sprogfærdighed: 

 udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsen-

tation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundt-

ligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad 

af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion  

 læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer 

og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regi-

oner, samt tekster fra andre fag end engelsk  

 skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om 

komplekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, beherskel-

se af skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed 

  

Sprog, tekst og kultur:   

 analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med an-

vendelse af relevant faglig terminologi   

 gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelskspro-

gede tekster   

 analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse 

af relevant faglig terminologi og metode  

 perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og 

historisk 

 

 Kernestoffet har været med nedslag i følgende: 

 det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning  

 ordforråd, herunder orddannelse og idiomer  

 principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng  

 tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive 

tekster  

 et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra for-

skellige perioder   

 væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie  

 væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold 

i Storbritannien og USA 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, og individuel skriftlig fremstilling. 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Dystopian Literature:  

 
Dystopia refers to a world where things are not as they are supposed to be. It is often set 

in a futuristic, imagined universe where the illusion of a perfect society (utopia) is main-

tained through oppressive societal control. Dystopian novels or short stories often criti-

cise societal norms or the political system through the dystopian worst-case scenario. 

Therefore, the themes in a dystopian novel can reflect events relevant for today's society. 

In this theme, we start out studying the background for Ray Bradbury’s dystopian novel, 

setting the context for this novel, after which we Ray Bradbury’s Fahrenheit 451, and end 

off setting things in perspective by looking into other examples of dystopian literature 

and films. 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 

Kernestof: 

 

1. Red Scare, historical background fra https://www.history.com/topics/cold-

war/red-scare (3,4 ns) 

2. Dystopian literature fra https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare (1,7 

ns) 

3. Yvonne Shiau, The Rise of Dystopian Literature (2017), artikel fra 

https://electricliterature.com/the-rise-of-dystopian-fiction-from-soviet-

dissidents-to-70s-paranoia-to-murakami/ (5,4 ns) 

4. Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953), roman fra Simon og Schuster Inc., 2012 

(104 ns) 

5. Kurt Vonnegut, Harrison Bergeron (1961), novelle fra Mette Fogh, Over the 

Rainbow, Gyldendal 1984 (5,1 ns) 

6. Suzanne Collins, Chapter 1 af Hunger Games (2008), Scolastics 2011 (11,6 ns) 

7. Ramin Bahrami, Why ‘Fahrenheit 451’ Is the Book for Our Social Media Age 

(2018), essay fra 

https://www.nytimes.com/2018/05/10/books/review/fahrenheit-451-ray-

bradbury.html (3,5 ns) 

8. The Hunger Games, film af Gary Ross (47 ns)  

 

Supplerende stof: 

https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare
https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare
https://www.history.com/topics/cold-war/red-scare
https://electricliterature.com/the-rise-of-dystopian-fiction-from-soviet-dissidents-to-70s-paranoia-to-murakami/
https://electricliterature.com/the-rise-of-dystopian-fiction-from-soviet-dissidents-to-70s-paranoia-to-murakami/
https://www.nytimes.com/2018/05/10/books/review/fahrenheit-451-ray-bradbury.html
https://www.nytimes.com/2018/05/10/books/review/fahrenheit-451-ray-bradbury.html
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1. Webserach mt historisk baggrund, 50’erne, cold war, red scare, McCarthyism, 

Dystopian fiction, etc. 
2. I Frygtens Skygge (26-33, dvs ca 7 min) 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321304082210 
3. Dystopian Fiction 

https://theenglishhandbook.systime.dk/index.php?id=211&L=0 
4. How to recognize a Dystopia 

https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0  
5. TED-ed on McCathyism 

https://www.youtube.com/watch?v=N35IugBYH04&t=81s  
6. Why should you read Fahrenheit 451 

https://www.youtube.com/watch?v=YMZcp0EQO2s  

7. Ray Bradbury discusses his early love of reading, writing Fahrenheit 451 , and his 

writing process. https://www.youtube.com/watch?v=EzD0YtbViCs 

8. Lydbog udgave af Fahrenheit 451 med oplæsning af Tim Robbins fra http://esl-

bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/451/01/default.html 
9. Cartoon summary and review https://www.youtube.com/watch?v=kLOaPvycurs 

10. Ressources http://www.dukeofdefinition.com/451.htm 

11. 11 short 60 second videos about the Fahrenheit 451 and the meaning of it 

https://www.youtube.com/watch?v=diKXCy10PT0&list=PL4F4F08DC5EA32

ED1 

12. The use of literary quotations and allusions in Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

http://www.heliweb.de/telic/bradcom.htm 

13. Summary and help understanding the novel 

https://www.gradesaver.com/fahrenheit-451/study-guide/themes 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 2 gange regulær undervisning af 90 min + 16 gange med virtuel 

undervisning svarende til 90 min, dvs i alt 27 timer af 60 min (134,7 ns tekst + 47 ns film, 

dvs  181,7 ns i alt) 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Da kursisterne på dette hold kommer fra forskellige stamklasse, og da de sidelø-

bende følger undervisning på engelsk B-niveau i deres stamklasser, blev 2 tema 

med værklæsning pllanlagt ud fra disse forhold, så kursisterne ikke ville ende med 

at læse 2 værker samtidigt på 2. år af deres uddannelse. 

 

 Værk-læsning. 

 

 Dvs de faglige mål, der har været i spil i dette forløb, har været følgende: 

 

Sprogfærdighed: 

 udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentati-

on, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt en-

gelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af gram-

matisk korrekthed og med evne til selvkorrektion  

 læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og 

stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, 

samt tekster fra andre fag end engelsk  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321304082210
https://theenglishhandbook.systime.dk/index.php?id=211&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0
https://www.youtube.com/watch?v=N35IugBYH04&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=YMZcp0EQO2s
https://www.youtube.com/watch?v=EzD0YtbViCs
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/451/01/default.html
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/451/01/default.html
https://www.youtube.com/watch?v=kLOaPvycurs
http://www.dukeofdefinition.com/451.htm
https://www.youtube.com/watch?v=diKXCy10PT0&list=PL4F4F08DC5EA32ED1
https://www.youtube.com/watch?v=diKXCy10PT0&list=PL4F4F08DC5EA32ED1
http://www.heliweb.de/telic/bradcom.htm
https://www.gradesaver.com/fahrenheit-451/study-guide/themes
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 skrive længere, nuancerede og velstrukturerede tekster på engelsk om kom-

plekse emner med høj grad af grammatisk korrekthed, beherskelse af 

skriftsproglige normer samt formidlingsbevidsthed 

  

Sprog, tekst og kultur:   

 analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendel-

se af relevant faglig terminologi   

 gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede 

tekster   

 analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af 

relevant faglig terminologi og metode  

 perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og hi-

storisk 

 

 Kernestoffet har været med nedslag i følgende: 

 det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning ̶ 

 ordforråd, herunder orddannelse og idiomer  

 principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng  

 tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tek-

ster, herunder værklæsning 

 et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige 

perioder   

 væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie  

 væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i 

Storbritannien og USA 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 Indledningsvist (før Covid19) Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, in-

dividuelle øvelser, mundtlig fremlæggelse, og individuel skriftlig fremstilling 

 Individuelt arbejde, virtuel undervisning (pga Covid19), mundtlige og skriftlige af-

leveringer. 

Retur til forside 

 

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

Titel 3 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 4 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 5 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 


