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Titel 1 Family Relations 

Indhold I dette emne sættes der fokus på problemstillinger, der relaterer til livet i en familie, 

med særlig fokus på forholdet mellem forældre og børn/unge. Materialet 

præsenterer forskellige perspektiver på disse problemstillinger.  

Temaer som bl.a. ensomhed og svigt, håb og drømme, forventninger og værdier (- 

samfundets, familiens og individets egne), social arv og identitet, fordomme og 

forsoning berøres. Fælles for det gennemgåede materiale er den amerikanske 

kontekst - en forskel er de forskellige tidsperioder for materialets kontekst.  
 

Kernestof: 

 The Death of Tommy Grimes (novelle af R. J. Meaddough, III, 1962) – 6 s. 

 Two Kinds (uddrag af romanen The Joy Luck Club af Amy Tan, 1989) – 10 s. 



 
 

 American Beauty (film af Sam Mendes, 1999) 

Supplerende stof: 

 Europæisk eksperimentalbillede (maleri af Michael Kvium, 1992) 

 Still-billeder fra American Beauty 

Omfang 14 moduler á 110 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

- Fiktionsanalyse (novelle, romanuddrag) 

- Intro til filmanalyse 

- Citatteknik 

- Intro til skriftlig eksamen på B-niveau 

- Grammatik: kongruens, tællelighed, kollektiver, henførende stedord  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Pre-reading øvelse 

- Par- og gruppearbejde + klasseundervisning 

- Mundtlig fremlæggelse (karakteristik af personerne i American Beauty) 

- Skriftligt arbejde: summary, handout og PowerPoint med fokus på 

karaktererne i American Beauty 

 

 

 

Titel 2  The British Empire – Past and Present 

Indhold I dette forløb belyses nogle aspekter af Storbritanniens kolonihistorie med særlig 

fokus på Indien, samt hvordan denne har indflydelse på nutidens England. 

I materialegennemgangen er der bl.a. blevet fokuseret på temaer som 

kultursammenstød, racisme og fordomme, tradition og fornyelse, magt og civil 

ulydighed, kønsroller, multikulturelisme og national identitet. 

   

Kernestof: 

 “A Golden Age of Empire” (informativ tekst fra Sparknotes: 

http://www.sparknotes.com/biography/victoria/section8.rhtml) – 3 s. 

 Rudyard Kipling, The White Man’s Burden, stanza 1 (digt, 1899) – 1 s. 

 Pear’s Soap Advertisement, White Man’s Burden (reklame fra 1899: 

https://bit.ly/2R6WV0n) – 1 s. 

 A Passage to India (film af David Lean, 1984)  

 Salman Rushdie, Good Advice is Rarer Than Rubies (novelle fra East, West, 1987 i 

Targets, Gyldendal 2001) – 6 s. 

 “Chicken Tikka Masala Speech” (tale af Robin Cook, 19. April 2001) – 4 s.  

 “Empire 2.0 is dangerous nostalgia for something that never existed” (artikel i 

the Guardian. https://goo.gl/NuMe1S) - 3 sider 

 Baghdad Express (kortfilm af Nimer Rashed, 2008) 

Supplerende stof: 

http://www.sparknotes.com/biography/victoria/section8.rhtml
https://bit.ly/2R6WV0n
https://goo.gl/NuMe1S


 
 

 Quiz med fokus det britiske imperium 

 Maps of the British Empire from 1886 and the 1920s (https://goo.gl/yScoaU 

+ https://goo.gl/q5BXbW)  

 Klip fra Ghandi (film af Richard Attenborough, 1992), togscenen 

(https://www.youtube.com/watch?v=duZm6OytAns)  

 Klip fra Ghandi (film af Richard Attenborough, 1992), civil 

ulydighed/pasafbrænding 

(https://www.youtube.com/watch?v=SNmJqRV7LOA) 

 Good Advice is Rarer Than Rubies, audiotext, 

http://ndla.no/en/node/7006?fag=42 

 Kort uddrag af kap. 2 af A Passage to India (roman af E. M. Forster, 1924) – 2 

sider 

 Introduktion til Robin Cook (fra London - Migrant City, Systime 2005-2006) – 1 

side  

Omfang 19 moduler á 110 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

- Analyse af fiktion (novelle) og non-fiktion (tale og artikel)  

- Gloseindlæring 

- Stilladseret skrivning og tekstsammenhæng (”linkers”) 

- Grammatik: skriftlig eksamens opg. 1-5, grammatisk korrekthed (i læste tekster 

og egne skriftlige opgaver)  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Mundtlighed 

- Producere egne analysespørgsmål 

- Skriftligt arbejde: tekst til billede, summary og analytisk essay 

 

 

 

 

Titel 3 The Curious Mind 

Indhold I dette forløb læses indledningsvist romanen The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time. I tekstarbejdet fokuseres der særligt på hovedpersonen Christopher, 

romanens postmoderne aspekter og temaerne orden og kaos, tillid og tab, løgne 

og retfærdighed.  

Efterfølgende laves et tilbageblik på krimigenren, dens opståen i 1800-tallets 

storbyer i England og USA og dens udvikling gennem tiden. Der fokuseres på de 

tre undergenrer: ”jigsaw puzzle”, ”psychological crime fiction” og ”hardboiled 

crime fiction” – eksemplificeret i noveller og film.  

I analysearbejdet lægges der særlig vægt på komposition, fortællersynsvinkler og 

personkarakteristik. Et gennemgående tema i tekster/film er fortællerens 

rolle/effekt på læserens oplevelse. 

https://goo.gl/yScoaU
https://www.youtube.com/watch?v=duZm6OytAns
https://www.youtube.com/watch?v=SNmJqRV7LOA
http://ndla.no/en/node/7006?fag=42


 
 

 

Kernestof: 

 The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (roman af Mark Haddon, 2003) 

268 sider 

 “New Angles on an Old Genre: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” 

(essay af Ted Goya, udgivet d. 23. aug. 2011 på hjemmesiden Post-Modern 

Mystery: https://bit.ly/2JjwpQV) 3 sider 

 Lærerintro. til emnet baseret på ”Early Crime Fiction, 1850-1914”, ”The 

Golden Age of Crime Fiction, 1913-45” og ”Trends in Modern Crime 

Fiction, 1945-95” (s. 172-178 i Crime in Fiction, Systime 1994) 

 “A short history of Crime Fiction, The Background” (s. 170-171 i Crime in 

Fiction, Systime 1994) – 2 s. 

 “Analysing Crime Stories” (s. 169-170 i Crime in Fiction, Systime 1994) – 2 s. 

 The Tell-Tale Heart (novelle af Edgar Allan Poe, 1843) – 5 s. 

 Lovefield (kortfilm af Mathieu Ratthe, 

http://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro) 

 Hostage (novelle af Andrew Vachs, 1989) – 7 s. 

 The Usual Suspects (film af Bryan Singer, 1995) 

Omfang 22 moduler á 110 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

- Fiktionsanalyse (roman, novelle, (kort)film, artikel) 

- Gloseindlæring 

- Citatteknik 

- Tekstsammenhæng (”linkers”) 

- Skriftlighed:, personkarakteristik, summary, non-fiction analyse  

- Grammatik: simpel/udvidet tid, henførende stedord, præpositioner  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Par- og gruppearbejde 

- Mundtlig præsentation af tekstanalyse / prøveeksamen 

- Arbejde med egne grammatiske/sproglige fejl i skriftlige afleveringer 

 

 

Titel 4 Raymond Carver – Life Below the Surface 

Indhold I dette forløb laves der nedslag i Raymond Carvers forfatterskab med henblik på at 

kunne identificere og karakterisere hans fortællestil (minimalisme/”dirty realism”) 

og få et indblik i nogle af de temaer, der dominerer hans forfatterskab.  

 

Kernestof: 

 Læreroplæg om minimalisme og “dirty realism” – 10 s. 

https://bit.ly/2JjwpQV
http://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro


 
 

 Biografisk tekst om Raymond Carver (s. 121 i Looking for America, Systime 

2002) – 1 s. 

 Raymond Carver, Popular Mechanics (novelle, 1978) – 2 s.  

 Raymond Carver, Tell the Women We’re Going (novelle, 1971) – 9 s. 

 Raymond Carver, Neighbors (novelle, 1971) – 7 s. 

 Raymond Carver, Why Don’t You Dance? (novelle, 1978) – 6 s. 

 Ernest Hemingway, The End of Something (novelle, 1925) – 6 s. 

 Tekst om The Iceberg Technique: 

https://ernesthemingway2k17.wordpress.com/the-iceberg-technique/ - 1 s. 

 

Supplerende stof:  

 “Six-word stories” inspireret af Ernest Hemingway – 1 s. 

 Forelæsning af Paul Griffin om Why Don’t You Dance og The End of Something 

(https://www.youtube.com/watch?v=GiaRHhAqlHA) 

 The End of Something, audioversion: 

https://www.youtube.com/watch?v=RTbIs7seBHY  

Omfang 9 moduler á 110 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

 Fiktionsanalyse 

 Perspektivering til Carvers eget liv 

 Identificere elementer af minimalisme og "dirty realism" i udvalgte noveller 

af Raymond Carver - og en enkelt af Ernest Hemingway 

 Strukturere en mundtlig præsentation  

 Grammatik: præpositioner, modalverber, do-omskrivning, tegnsætning, 

blandede opgaver fra tidligere skriftlige eksaminer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Par- og gruppearbejde 

 Eksamenslignende mundtlig fremlæggelse hvor eleverne agerer 

eksaminand, eksaminator og censor. 

 Innovativt arbejde med at omforme personkarakteristik til facebookprofil 

 Skriftlighed: skrive indledning og konklusion til eksisterende essay, 

summary + essay + diskussion på baggrund af novellen Tell the Women 

We’re Going, rette egne grammatiske fejl 

 

 
 

https://ernesthemingway2k17.wordpress.com/the-iceberg-technique/
https://www.youtube.com/watch?v=GiaRHhAqlHA
https://www.youtube.com/watch?v=RTbIs7seBHY

