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Titel 1 Family Relations 

Indhold I dette forløb sættes der fokus på problemstillinger, som relaterer til livet i en 

familie og relationerne mellem de enkelte familiemedlemmer, særligt forældre og 

børn. Materialet præsenterer forskellige perspektiver på disse problemstillinger, 

således at de belyses fra såvel forældrenes som børnenes/de unges synsvinkler. 

Der fokuseres særligt på amerikanske tekster med historisk og geografisk 

spredning. 

Temaer som bl.a. forventninger, livsstil, generationsskel, kommunikation, drømme 

og værdier berøres.    
 

Kernestof: 

 This be the Verse (digt af Philip Larkin, 1974) – 1 s. 



 
 

 Popular Mechanics (novella af Raymond Carver, 1981) – 2 s. 

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

 American Beauty (film af Sam Mendes, 1999) 

Supplerende stof: 

 Europæisk eksperimentalbillede (maleri af Michael Kvium, 1992) – 1 s. 

 Lærereksempler på forskellige fortællersynsvinkler (let omskrivning af Popular 

Mechanics) 

 Still-billeder fra American Beauty 

Omfang 13 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Introduktion til fiktionsanalyse (novelle og digt) med særlig fokus på 

personkarakteristik og fortællersynsvinkel. 

- Grammatik: ordklasser, kongruens, tællelighed, kollektiver, uregelmæssige 

udsagnsord, grammatisk tid (nutid/datid), biord og tillægsord (kort 

introduktion), individuelle online grammatikøvelser + Systimes 

indgangsscreening 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Par- og gruppearbejde + klasseundervisning 

- Visualisering af begyndelsen af novellen The Death of Tommy Grimes 

- Mundtlig fremlæggelse (karakteristik af personerne i American Beauty) 

- Skriftligt arbejde: present yourself , opgave 1-5 i skriftlig eksamensopgave, 

handout m. hovedpointer ang. personerne i American Beauty 

 

 

Titel 2 American Dreams 

Indhold I dette forløb sættes der fokus på aspekter af den amerikanske drøm, herunder 

både de første immigranters oprindelige/”gamle” drøm om et liv i frihed og lighed 

og den ”nye” drøm om succes og rigdom. Desuden ses der på, hvordan drømmen 

ser ud i dag.  

Der fokuseres i tekstarbejdet på forskellige befolkningsgrupper, og 

begreber/temaer som bl.a. manifest destiny, the melting pot, social mobility og work ethic 

berøres.    
 

Kernestof: 

 ”The Melting Pot” (informativ tekst i The Sky’s the Limit, Systime 1984) – 3 s. 

 ”Declaration of Independence” (kort uddrag) – 1 s. 

 Let America be America Again (digt af Langston Hughes, 1938) – 3 s. 

 American Progress (billed af John Gast, 1872) – 1 s. 

 ”Arnold Schwarzenegger” (tekst baseret på et interview af Studs Terkel 1980, i 

The Sky’s the Limit, Systime 1984) – 2 s. 

 Two Kinds (uddrag af romanen The Joy Luck Club af Amy Tan 1989, i Follow That 

Dream, Systime 2001 ) – 7 s. 



 
 

 “The American dream has become a burden for most” (artikel af Gary Younge 

i The Guardian, 22. sept. 2013: https://bit.ly/2VKJok0 ) – 3 s.  

 The Pursuit of Happiness (film af Gabriele Muccino , 2006) 

 

Supplerende stof: 

 Elevernes brainstorm på emnet 

 Interview med amerikanere: ”How do you define the American dream?” 

(http://www.faktalink.dk/titelliste/den-amerikanske-drom) 

Omfang 17 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Analyse af fiktion (novelle, digt) og ikke-fiktion (artikel) 

- Mundtligt summary + kommentar 

- Gloseindlæring 

- Afsnitsinddeling og nøgleord 

- Citatteknik 

- Struktur i personkarakteristik  

- Grammatik: tillægsord, biord, førnutid/førdatid, nutid som centraltid, 

henførende stedord, screening  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Par- og (matrix)gruppearbejde   

- Lave persona-model af Arnold Schwarzenegger 

- SMS-øvelse med fokus på stilleje tilpasset modtageren 

- Skriftligt arbejde: skrive dagbogsnotat på baggrund af billedet American Progress 

+ personkarakteristik af Jing-mei i Two Kinds 

 

 

Titel 3 Watching and Being Watched 

Indhold Dette forløb omhandler to former for overvågning: den frivillige 

overvågning/iscenesættelse af privatlivet på reality TV og internettet samt den 

offentlige, statskontrollerede overvågning. Der har været lagt mest vægt på 

sidstnævnte, og der er blevet fokuseret på forhold i USA og Storbritannien. 

Fordele og ulemper er blevet diskuteret - herunder betydningen for det enkelte 

individ.  

 

Kernestof: 

 The Personal Touch (novelle af Chet Williams, 1983, i The Lift, Gyldendal 1993) 

– 3 s. 

 ”Watching Your Every Move” (artikel af Jane Wakefield, BBC news online, 7. 

feb. 2002) – 3 s. 

 1984, uddrag af 1. kapitel (roman af George Orwell, 1949) – 6 s. 

 Uddrag af 1984 (film af Michael Radford, 1984): https://bit.ly/2ESn3oM + 

https://bit.ly/2H7Edkn   

https://bit.ly/2VKJok0
http://www.faktalink.dk/titelliste/den-amerikanske-drom
https://bit.ly/2ESn3oM
https://bit.ly/2H7Edkn


 
 

 Indledningen til audio-version af 1984 

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

 Lærerpræsentation af grundprincipperne i ”Newspeak”, George Orwells 

fiktive sprog i romanen 1984 – 8 s. 

 Snowden (film af Oliver Stone, 2016) 

 “What Big Brother says about us” (artikel af Christopher Hudson i Evening 

Standard, 19. juli 2000) – 4 s.  

 “Why We´re Obsessed With Reality TV” (artikel af Nicole McDermott i 

Greatist d. 11. juli 2012: https://bit.ly/2H653cw) – 2 s.   

 The Truman Show (film af Peter Weir, 1998) 

 

Supplerende stof: 

 Visuelt materiale: ”Yes we scan”(https://bit.ly/2H2wnfM), “Has the NSA 

spied on you?” (https://bit.ly/2H6jwt2), Mary Cassatt, Woman in Black at the 

Opera, 1879 (https://bit.ly/2qE8not), Chris Madden cartoon 

(http://bit.do/eSkLS) – 4 s.    

 ”Overvågning: Forstå sagen om Edward Snowden på to minutter” (artikel af 

Henrik Nordskilde i Euroman: https://bit.ly/2HGwT0c) – 1 s. 

 Wulfmorgenthaler-cartoon med fokus på exhibitionisme 1 s. 

 ”Film fører til sygdom” (artikel i Metroxpress, 26/11 2008, redigeret 3/7-14: 

https://bit.ly/2H7GTyr) – 1 s. 

 Horisont: ”Staten ser alt”, fra DR, 21. jan. 2019: 

https://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-8/horisont-2019-01-22#!/00:03 

 Studietur til Berlin (for nogle elevers vedkommende) m. besøg i STASI-

fængslet Hohenschönhausen 

Omfang 22 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Tekstanalyse (med særlig vægt på non-fiction) 

- Ordforrådsindlæring 

- Perspektivering af emnet til historiske og aktuelle forhold i DDR, Kina og 

Danmark 

- Orientering om eksamensformen v. mundtlig eksamen + eksamenslignende 

præsentation i grupper 

- Grammatik: henførende stedord, simpel/udvidet tid, do-omskrivning  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde  

- Udarbejdelse af metoder til ordforrådsindlæring 

- Rette grammatiske/sproglige fejl i gruppeaflevering 

- Lave liste over personlige grammatiske/sproglige fejltyper 

- Individuel mundtlig præsentation af brainstorm om emnet 

- Skriftligt arbejde: persona-model af Winston Smith fra 1984, anmeldelse af 

film Snowden (gruppevis)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYYVZIuuReo
https://bit.ly/2H653cw
https://bit.ly/2H2wnfM
https://bit.ly/2H6jwt2
https://bit.ly/2qE8not
http://bit.do/eSkLS
https://bit.ly/2HGwT0c
https://bit.ly/2H7GTyr
https://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-8/horisont-2019-01-22#!/00:03


 
 

Titel 4 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 og 

hans syn på verden samt måde at præsentere den på for læseren. Romanens 

postmoderne aspekter belyses kort.  

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

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

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

”hardboiled crime fiction”. Et gennemgående tema i teksterne er fortællerens 

rolle/effekt på læserens oplevelse. 
 

Kernestof: 

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

272 s. 

 “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 s. 

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

Fiction, Systime 1994) - 2 s. 

 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) – 11 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.  

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

 Lovefield (kortfilm af Mathieu Ratthe: 

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

Supplerende stof: 

 Ekskursion til København: besøg på nationalmuseet med fokus på det 

moderne gennembrud samt byvandring på Vesterbro med ”Gadens stemmer”. 

 Frivilligt (som støtte til læsning af novellen): Filmatisering af The Tell-Tale 

Heart: https://www.youtube.com/watch?v=q5wAqADsMMU 

Omfang 19 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Fiktionsanalyse – med særlig vægt på setting, komposition, 

fortællersynsvinkler, personkarakteristik og sprog. 

- Non-fiction analyse – med særlig vægt på tone og intention 

- Introduktion til filmanalyse 

- Gloseindlæring 

- Citatteknik 

- Struktureret skrivning, tekstsammenhæng og anvendelse af ”linkers” 

https://bit.ly/2JjwpQV
http://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro
https://www.youtube.com/watch?v=q5wAqADsMMU


 
 

- Skriftlighed: summary, personkarakteristik af Christopher Boone + Walker 

(afleveres mundtligt), analyse af setting i Hostage   

- Grammatik: uregelmæssige udsagnsord, førnutid/førdatid, ordklasser, 

tillægsord og biord + sprog-/grammatikopgaver fra skriftlig eksamen. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning + par- og gruppearbejde 

- Formulere analysespørgsmål 

- Mundtligt summary af romanens kapitler 

- Arbejde med egne grammatiske/sproglige fejl i skriftlige afleveringer 

 

 

Titel  Being British  

Indhold I dette forløb er der blevet arbejdet med aspekter af det at være britisk – historisk 

set og i samtiden efter Brexit. Nogle aspekter af Storbritanniens kolonihistorie er 

blevet belyst for bedre at kunne forstå briternes selvforståelse.   

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

kultursammenstød, fordomme og forventninger, tradition og fornyelse, 

multikulturalisme og national identitet. 

 

Kernestof: 

 Baghdad Express (kortfilm af Nimer Rashed, 2008) 

 The Lure of London (informative tekst i Targets, Gyldendal 2001) – 3 s. 

 ”Long nights, low pay and no play” (artikel af Burhan Wazir i The Observer 8. 

dec. 2002, i Contexts, Gyldendal 2003)  – 3 s. 

 “Chicken Tikka Masala Speech” (tale af Robin Cook, 19. april 2001) – 5 s. 

 ”The Golden Age” (informativ tekst, tidslinje og indsættelsesøvelse, s. 106-109 

i Passwords, Systime 2005) – 4 s.  

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

https://bit.ly/2R6WV0n) – 1 s. 

 Rudyard Kipling, The White Man’s Burden, stanza 1 (digt, 1899) – 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) – 7 s. 

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

David Olusoga i The Guardian, 19. marts 2017: https://goo.gl/NuMe1S) – 3 s. 

Supplerende stof: 

 Informativ tekst om Robin Cook (s. 38 i London – Migrant City, Systime 2006) – 

1 s.  

 Maps: The British Empire and The Commonwealth (https://bit.ly/2W8gaum 

) – 2 s.  

 White Man’s Burden cartoons: https://bit.ly/38NsiVW + 

https://bit.ly/3aXusDQ - 2 s. 

https://bit.ly/2R6WV0n
https://goo.gl/NuMe1S
https://bit.ly/2W8gaum
https://bit.ly/38NsiVW
https://bit.ly/3aXusDQ


 
 

Omfang 20 moduler á 110 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Analyse af fiktion, non-fiction (artikel og tale) og film 

- Grammatik: skriftlig eksamens opg. 1-5, ejefald, henførende stedord, 

tegnsætning, arbejde med individuelle grammatiske fejltyper 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Par- og gruppearbejde (herunder tekstarbejde med særlige ansvarsområder), 

arbejde på klassen (tavleundervisning, pre-reading øvelser, matrixgrupper) 

- Mundtlighed: ”This week’s comment” (eleverne præsenterer på skift et 

selvvalgt emne for klassen), præsentation af retorisk analyse på klassen 

- Skriftligt arbejde: summary med peer-sponse på klassen, struktureret skrivning, 

essay og diskussion (med fokus på kortfilmen Baghdad Exress),  

 

 

Titel 6 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. 

 Tekst om The Iceberg Technique: https://bit.ly/2YeYW0T - 1 s. 

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

Popular Mechanics (fra novellesamlingen What We Talk About When We Talk 

About Love, 1981) – 2 s.  

 Raymond Carver, Tell the Women We’re Going (fra novellesamlingen What We 

Talk About When We Talk About Love, 1981) – 9 s. 

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

2002) – 1 s. 

 Raymond Carver, Neighbors (fra novellesamlingen Will You Please Be Quiet, 

Please?, 1976) – 7 s. 

 Short Cuts (film af Robert Altman, 1993)  

Supplerende stof: 

 Robert Altman, “Corroborating with Carver” (introduction to Short Cuts, 

Selected stories by Raymond Carver) – 4 s.  

Omfang 16 moduler á 110 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

 Analyse, fortolkning og perspektivering (inkl. inddragelse af viden fra 

dansktimerne) 

 Strukturere en mundtlig præsentation  

https://bit.ly/2YeYW0T


 
 

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

opgaver fra tidligere skriftlige eksaminer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Virtuelt arbejde 

 Par- og gruppearbejde 

 Eksamenslignende mundtlig fremlæggelse hvor eleverne agerer 

eksaminand, eksaminator og censor. 

 Innovativt arbejde med at omforme personkarakteristik til facebookprofil 

 Skriftlighed: skrive indledning til essay + diskussion (”Living Alone”), rette 

egne grammatiske fejl i terminsprøven. 

 Se YouTube-videoer med introduktion til diverse grammatiske emner 

 ”This Week’s Comment” (for nogle elevers vedkommende): kort mundtlig 

præsentation af et selvvalgt emne m. dertilhørende PPT. 

 


