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

Retur til forside 

Titel 1 

 

Growing up 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 
Fra Engberg-Pedersen/Grønvold/Ohland-Andersen: Contexts, Gyldendal, 2005: 
  

 Hemmingway, Ernest: Indian Camp 

 Richards, Michael: Just like that  

 Cross, Lucy: The sin bin or lucy’s heart 

 Booth, Cherie: Together, we can beat the bullies  

 Cope, Wendy: Tich Miller 

 Cherry, Kelly: The parents 

 

+ grundlæggende grammatik. Poulsen, Ib: Down to Earth  

  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

Teksterne i emnet ”Growing up” handler alle om den udvikling, der finder sted i 

overgangen fra barn til voksen, og ikke mindst hvordan denne udvikling opleves af 

dem det handler om - forældre og børn/unge.  

 

Mundtlige sprogfærdigheder: 

 
- Læs/forstå tekster på engelsk i forskellige genrer og længder om almene og 

faglige emner.  
- relevant terminologi i relation til emnet   
- introduktion til forskellige genrer   
- tekst redegørelse  
- grundlæggende tekstanalyse  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning  
Gruppe- og pararbejde 
Elevoplæg 

Selvstændigt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

Titel 2 

 

Suburbia   

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Fra Daugaard/Kjær Andersen Angles, Gyldendal, 2014: 

 

 P.62-64: The history of suburbia 

 Reynolds, Melvina: Little boxes 

 Weiner, Matthew: Mad Men (“The marriage of Figaro”, season 1)  

 Tan, Shaun: Our Expedition 

 Binchy, Maeve: Love in the suburbs 

 Gordimer, Nadine: Once upon a time  

 

+ grundlæggende grammatik. Poulsen, Ib: Down to Earth  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

”Suburbia” (forstaden) kigger nærmere på dette moderne, globale fænomen ved, i 

første omgang, at undersøge dets engelske og amerikanske kulturhistoriske rødder. 

Dernæst går teksterne i dybden med stedets betydning og indvirkning på mennesker. 

 

Mundtlige sprogfærdigheder: 

 
- Relevant terminologi og formulering af egne synspunkter i relation til emnet  
- Mere tekstanalyse 
- Udvikling af ordforråd 
- Sprog- og kulturhistorisk indsigt i moderne amerikansk historie med fokus på 

forholdet mellem by, land og forstad  

  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning  
Gruppe- og pararbejde 
Elevoplæg 

Selvstændigt arbejde   

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 Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 
Fra Engberg-Pedersen/Grønvold/Ohland-Andersen: Contexts, Gyldendal, 2005: 
 

 Kureshi, Hanif: My son the fanatic  

 Jen, Gish: Who’s Irish?  

 Divakaruni, C.B: Clothes  

 Santiago Baca, Jimmy: Immigrants in our own land  

 Wazir, Burhan: Long nights, low pay and no play  

 Ramadan, Tariq: You can’t go home again   

 

+ grundlæggende grammatik. Poulsen, Ib: Down to Earth  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

”Immigration” er optaget af på hvilken måde de kulturelle forskelle i den engelsk-

talende verden kommer til udtryk med udgangspunkt i det moderne immigrations-

perspektiv. 

 

Mundtlige sprogfærdigheder: 

 
- Relevant terminologi og formulering af egne synspunkter i relation til emnet  
- Mere tekstanalyse og fokus på mundtlig præsentation  
- Udvikling af ordforråd (fortsat)  
- Fokus på engelsk som globalt sprog med afsæt i viden om moderne immigra-

tion og dens tråde til den engelske kolonitid 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  
Gruppe- og pararbejde 
Elevoplæg 

Selvstændigt arbejde   

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 


