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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Relationships 

Titel 2 Crime 

Titel 3 Multiculturalism 

Titel 4 English as a Lingua Franca (Supplerende) 
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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 
 

50 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til den 
enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, der inde-
holdt i hvert modul 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig frem-
læggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-samtaler, 
telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt fremlægger en tekst 
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. 
O’Sullivan: “My Sons on Death Row.” Mirrow Woman, 18. September 1991.  
 

Omfang 
 

30 sider  

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, der 
indeholdt i hvert modul 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig frem-
læggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-samtaler, 
telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt fremlægger en 
tekst 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 
 

Multiculturalism 

Indhold Kureishi, Hanif: “My Son the Fanatic”. Contexts, Jonna Engber. Pedersen, et. al. 
The moment I realized what it means to be minority (blog) (USA) 
Rogers, E.: Racism vs. African-Americans in America Today 
https://theworldofdavid.wordpress.com/2010/06/30/racism-vs-african-americans-in-
america-today-at-a-glance/ 
 Destination Australia (Australia) 
Stolen Generation (Australia) 
 
Grammatik:  
Stifinderen øvebog  
http://www.almensprogforstaaels 
e.dk/engelsk%20grammatik/  
 
Supplerende stof:  
Film: “Bend it Like Beckham”, 11. april 2002, Gurinder Chadha 
 
 
 

Omfang 
 

75 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, der 
indeholdt i hvert modul 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig frem-
læggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-samtaler, 
telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt fremlægger en tekst 
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 
 

English as a Lingua Franca 

Indhold Packer, Jon: “Lingua Franca” 
History of the English Language. https://www.englishclub.com/history-of-
english/  
 
Supplerende stof:  
Joensen, Søren: What hedder it now on Engelsk?. Politiken.  
 
 
 
Grammatik:  
Stifinderen øvebog  
http://www.almensprogforstaaels 
e.dk/engelsk%20grammatik/  
 
 
 
 

Omfang 
 

10 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Sprogfærdighed 
Analysefærdighed 
Kulturkendskab 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Hele forløbet har været holdt som net-undervisning, hvorfor det har været op til 
den enkelte kursist at tilrettelægge sin egen læringsproces baseret på de tekster, der 
indeholdt i hvert modul 
Ved afslutningen af hvert modul har kursisten skulle fremstille en mundtlig frem-
læggelse. De kunne vælge mellem personlige møder med læreren, Skype-samtaler, 
telefonsamtaler eller ved at indtale en lydfil, hvori de mundtligt fremlægger en tekst 
fra det givne modul.  
 
 
 
 

Retur til forside 


