Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin

December 2021

Institution

Herning HF og VUC

Uddannelse

HF-e

Fag og niveau

Engelsk C

Lærer(e)

Maja Kirstine Nielsen Daucke

Hold

21EnC60
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Titel 1 Growing up
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Titel 3 Different Worlds / Different Lives
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb
Titel 1

Growing up

Indhold

Fra Engberg-Pedersen/Grønvold/Ohland-Andersen: Contexts, Gyldendal, 2005:
• Hemmingway, Ernest: Indian Camp
• Richards, Michael: Just like that
• Cross, Lucy: The sin bin or lucy’s heart
• Booth, Cherie: Together, we can beat the bullies
• Cope, Wendy: Tich Miller
• Cherry, Kelly: The parents

Omfang

Anvendt uddannelsestid: ca 20 timer

Særlige fokuspunkter

Teksterne i emnet ”Growing up” handler alle om den udvikling, der finder sted i
overgangen fra barn til voksen, og ikke mindst hvordan denne udvikling opleves
af dem det handler om - forældre og børn/unge.
Faglige mål:
Sprogfærdighed
-forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene emner
-udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene emner
-læse og forstå tekster om almene emner
-skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner
Sprog, tekst og kultur
-gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster
-anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.
-det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning
-udtale og ordforråd
-kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
-nyere fiktive og ikke-fiktive tekster
-tekstanalytiske grundbegreber
-væsentlige samfundsforhold i Storbritannien

Væsentligste arbejdsformer

Individuelt arbejde. Netundervisning
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb
Titel 2

Suburbia

Indhold
Fra Daugaard/Kjær Andersen Angles, Gyldendal, 2014:
• P.62-64: The history of suburbia
• Reynolds, Melvina: Little boxes
• Tan, Shaun: Our Expedition
• Binchy, Maeve: Love in the suburbs
• Gordimer, Nadine: Once upon a time

Omfang

Anvendt uddannelsestid: ca 20 timer

Særlige fokuspunkter

”Suburbia” (forstaden) kigger nærmere på dette moderne, globale fænomen ved, i
første omgang, at undersøge dets engelske og amerikanske kulturhistoriske rødder.
Dernæst går teksterne i dybden med stedets betydning og indvirkning på mennesker.

Faglige mål:
Sprogfærdighed
-forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene emner
-udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene emner
-læse og forstå tekster om almene emner
-skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner
Sprog, tekst og kultur
-gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster
-anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i Storbritannien og USA til
at redegøre for en teksts placering i sammenhæng hermed
-anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.

-det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning
-udtale og ordforråd
-kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
-nyere fiktive og ikke-fiktive tekster
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-tekstanalytiske grundbegreber
-væsentlige samfundsforhold i Storbritannien og USA
-aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 3

Individuelt arbejde. Netundervisning

Different Worlds / Different Lives

Indhold

Kompendium:
1.
2.
3.
4.
5.

McCabe, Brian,” A Good Night Sleep”, (short story)
Winterman, Denise, “Coming off the ropes”, (article)
Calman, Barney, “The forces that turned Baba around”, (article)
Jones, LeAlan, “Our America”, (radio podcast)
Angelou, Maya , “And Still I Rise” (poem)

6. Schwarzenegger, Arnold, “Arnold Schwarzenegger Recalls Lessons From 25
Years as a U.S. Citizen—Learn English, Participate in Politics, and Give Back”

7. Jew, Anne, Everyone Talked Loudly in Chinatown (Canada, 1994), (short
story)
8. “Second Generasians”, (article)
9.
Supplerende stof
1. Phil Collins, “Another day in Paradise”,
https://www.youtube.com/watch?v=bJ2w9PuIipc
2. “Man in the Mirror”, (sung by Michael Jackson, written by Siedah Garrette and
Glen Ballard) https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps

3. 'American dream' elusive for some immigrants, (video)
https://www.youtube.com/watch?v=VRt8j0OBjuM
4. “Hidden America: Chicago Gang Members on Tough Street Life”, (video) ABC
News, October 19, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=c4w9N8OyLQE
5. Brackett , Elizabeth, “Suburb in Wealthy Illinois County Sees Unexpected Rise in
Poverty”, (video) WTTW Chicago, News Hour, 30. dec.
2011https://www.youtube.com/watch?v=T9ZFoI0CNqU&feature=youtu.be
6. Yezierska, Anzia, “America and I” (short story)
https://natickenglish.wikispaces.com/file/view/America+and+I.pdf
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Omfang

Anvendt uddannelsestid: ca 20 timer

Særlige fokuspunkter

Temaet omhandler mennesker i forskellige livssituationer og miljøer, med fokus
på blandt andet social, økonomisk og politisk arv (lovlige/ulovlige indvandrere,
fattigdom vs. rigdom, raceproblemerne i det moderne Storbritannien og USA,
”clash of cultures”, hjemløshed, socialklasser osv.).

Faglige mål:
Sprogfærdighed
-forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene emner
-udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene emner
-læse og forstå tekster om almene emner
-skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner
Sprog, tekst og kultur
-gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster
-anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i Storbritannien og USA til at
redegøre for en teksts placering i sammenhæng hermed
-anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.
-det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning
-udtale og ordforråd
-kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
-det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
-nyere fiktive og ikke-fiktive tekster
-tekstanalytiske grundbegreber
-væsentlige samfundsforhold i Storbritannien og USA
-aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt arbejde. Netundervisning
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