
 

 

 

Engelsk A/B og Samfundsfag A   

 

 Hvad var årsagerne til, at briterne stemte for Brexit den 23. juni 2016? 

 

Der ønskes først en redegørelse for udvalgte teorier om parti- og vælgeradfærd 

samt begrebet populisme. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af centrale 

aspekter af Storbritanniens medlemskab af EF/EU, ønskes en redegørelse for 

hovedtræk i Brexit-valgkampens forløb og afstemningens resultat. 

  

Dernæst ønskes en retorisk analyse af selvvalgte taler af David Cameron og Nigel 

Farage. I analysen ønskes et særligt fokus på forskellen i argumentation samt en 

sammenligning af de politiske forhold og værdier der kommer til udtryk hos 

henholdsvis Remain og Leave. 

  

Med udgangspunkt i redegørelse og analyse ønskes en diskussion af årsager til, at 

afstemningen endte med et ja til Brexit, samt en kort vurdering af, hvilke 

udfordringer Storbritannien står overfor med hensyn til Brexit-aftalen. Inddrag 

vedlagte bilag. 

I diskussion og vurdering skal du inddrage selvfundet samfundsfaglig empiri.  

 

 

 

Engelsk A Mediefag C  

Hvorfor fascineres mennesket af dystopier? 

Der ønskes en redegørelse for begrebet dystopi, og hvad der karakteriserer 

dystopiske samfund og individer portrætteret på tværs af litteratur, film og tv-serier. 

Med udgangspunkt i redegørelsen ønskes en analyse og fortolkning af George 

Orwells roman “1984” (1949) med særligt fokus på en beskrivelse af miljøet, og 

hvordan karaktererne adfærdsreguleres gennem overvågning.  

Endvidere ønskes en mediefaglig analyse og fortolkning af de dramaturgiske og 

filmiske virkemidler i tv-serien “Black Mirror” sæson 3 afsnit 3 “Shut up and Dance” 

(Netflix). Heri skal indgå en næranalyse af 2-3 selvvalgte scener med henblik på at 

fremanalysere, hvilke mulige konsekvenser brugen af moderne medier har for 

mennesker.  

På baggrund af analyse af roman og tv-serien ønskes en diskussion af årsager til 

nutidens fascination af dystopier samt en vurdering af, hvorvidt de afspejler samtiden 

snarere end fremtiden. Inddrag bilag 1 “Why are Dystopian Films on the Rise Again” 

som en del af besvarelsen.  


