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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

December 2017 - Januar 2018

Institution VUC Vest, Esbjerg  

Uddannelse Hf Netundervisning 

Fag og niveau Engelsk C 

Lærer(e) Agnethe Jepsen 

Hold NenC117vnet17 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Relationships 

Titel 2 Crime 

Titel 3 Cultural Differences 

Titel 4 Leonard Cohen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Relationships 

Indhold Auster, Paul:”Aggie Wren’s Christmas Story” 
Bukowski, Charles: “Son of Satan”           
Mitchell, Marc: “The new girl” 
Wolff, Tobias: “Say Yes” 
 
Grammatik: 
Stifinderen øvebog 
http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/  
 
Supplerende stof: 
Chris and Paul Weitz: ”About a Boy” 2002 (film) 
Fiction: How to read a novel and a short story 
Literary Terms 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
25 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været tilrettelagt som netundervisning, hvorfor den enkelte kursist har 
tilrettelagt læringsprocessen individuelt med udgangspunkt i de tekster, der er inde-
holdt i hvert modul. 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten givet en mundtligt fremlæggelse.  
Kursisten har kunnet vælge mellem forskellige fremlæggelsesmåder - ”face to face”, 
hvor kursisten møder læreren personligt, ved en telefonsamtale eller ved at frem-
sende en lydfil, hvor de redegør for tekster fra det givne modul. 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Crime 

Indhold Ransom, Dennis:” Rendezvous” 
Seibert, Sam; Vern Smith & Ginny Carroll: “Condemned to Life” Newsweek, 7. 
august 1995 
 
 
Grammatik: 
Stifinderen øvebog 
http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/  
 
Supplerende stof: 
”En Verden Udenfor”: Amerikansk film fra 1994 baseret på romanen Rita Hay-
worth and Shawshank Redemption, skrevet af Stephen King. 

 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
25 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været tilrettelagt som netundervisning, hvorfor den enkelte kursist har 
tilrettelagt læringsprocessen individuelt med udgangspunkt i de tekster, der er inde-
holdt i hvert modul. 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten givet en mundtligt fremlæggelse.  
Kursisten har kunnet vælge mellem forskellige fremlæggelsesmåder - ”face to face”, 
hvor kursisten møder læreren personligt, ved en telefonsamtale eller ved at frem-
sende en lydfil, hvor de redegør for tekster fra det givne modul. 
 
 

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

Retur til forside 
 
 
 
Titel 3 
 

Cultural Differences 

Indhold  
” A Fight for Justice: The Stephen Lawrence Story.” BBC, 22. February 1999. 
Kureishi, Hanif:” My son the Fanatic” 
Goldsworthy, Peter: “One of my best Freiends” (1994) 
Jen, Gish: ”Who’s Irish”  
 
Grammatik: 
Stifinderen øvebog 
http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/  
 
Supplerende stof: 
Film: ‘Gran Torino’ directed by Clint Eastwood, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
25 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Forløbet har været tilrettelagt som netundervisning, hvorfor den enkelte kursist har 
tilrettelagt læringsprocessen individuelt med udgangspunkt i de tekster, der er inde-
holdt i hvert modul. 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten givet en mundtligt fremlæggelse.  
Kursisten har kunnet vælge mellem forskellige fremlæggelsesmåder - ”face to face”, 
hvor kursisten møder læreren personligt, ved en telefonsamtale eller ved at frem-
sende en lydfil, hvor de redegør for tekster fra det givne modul. 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Leonard Cohen 

Indhold Andrew Cohen: After a feverish life, it's closing time and my cousin Leonard is 
home National Post - November 12th 2016 
Hallelujah, Leonard Cohen 
Suzanne, Leonard Cohen 
 
Grammatik: 
Stifinderen øvebog 
http://www.almensprogforstaaelse.dk/engelsk%20grammatik/  
 
Supplerende stof: 
 
https://thechickenscratchtimes.wordpress.com/2012/05/27/canada-americas-little-
brother-or-why-we-should-all-head-north/ 
 
How to read a poem 
Non-fiction: How to read a text 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
5 timer

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været tilrettelagt som netundervisning, hvorfor den enkelte kursist har 
tilrettelagt læringsprocessen individuelt med udgangspunkt i de tekster, der er inde-
holdt i hvert modul. 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten givet en mundtligt fremlæggelse.  
Kursisten har kunnet vælge mellem forskellige fremlæggelsesmåder - ”face to face”, 
hvor kursisten møder læreren personligt, ved en telefonsamtale eller ved at fremsen-
de en lydfil, hvor de redegør for tekster fra det givne modul. 
 
 
 
 

Retur til forside     


