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Titel 1 Relationships 

Indhold Kernestof: 

 Jeffrey Whitmore: Bedtime Story (1995) [novelle] 

 James Burrows: Frasier, afsnit 1, sæson 1 (1993) [TV-serie] 

 Frank Damico: First Kill (2012) [filmklip] 

 The Globe and Mail: 50 years of marriage: How this couple 

keeps the spark alive after five decades (2016) [filmklip] 

 Frederic Brown: Voodoo (1958) [novelle] 

 George Garrett: The Strong Man (1985) [novelle] 

 Peter Morgan: The Crown, afsnit 1, sæson 1 (2016) [TV-serie] 

 Bel Kaufmann: Sunday in the Park (1985) [novelle] 

Omfang Ca.  40 sider 

Særlige fokuspunkter Relationships-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne kursisternes udtryksfærdighed og øge deres 

ordforråd. Dette formål har vi søgt at opfylde ved: 

 at beskrive menneskelige relationer (her har vi bl.a. anvendt 

en ordbogsdefinition fra Cambridge Dictionary samt et 

specifikt ”ordkatalog” indeholdende ord som close/distant, 

healthy/unhealthy, relaxed/tense og simple/complex) 

 at føre samtaler om og svare på spørgsmål knyttet til emnet 

 

Formål 2 = at træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi har i særdeleshed 

arbejdet med noveller og har primært brugt disse begreber i vores 

tekstarbejde: summary, analysis, character, atmosphere, theme, 

message, perspective og evaluation. 
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Formål 3 = at træne kursisternes i at tilrettelægge og gennemføre 

en mundtlig præsentation. 

 

I forbindelse med Relationships-emnet har vi desuden arbejdet 

med alle de faglige mål, som er at finde i læreplanen: 

 forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

 udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

 læse og forstå tekster om almene emner  

 skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

 gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster 

 anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i 

Storbritannien og USA til at redegøre for en teksts placering i 

sammenhæng hermed  

 anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 
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Titel 2 Murder in Mind 

Indhold Kernestof: 

 Michael Cuesta: Dexter, afsnit 1, sæson 1 (2006) [TV-serie] 

 James Reasoner: House Names (2012) [novelle] 

 Daniel Ransom: Rendezvous (1985) [novelle] 

 Stephen King: The Man Who Loved Flowers (1977) [novelle] 

 Roald Dahl: Lamb to the Slaughter (1953) [novelle] 

 Jonathan Demme: The Silence of the Lambs (1991) 

[spillefilm] 

 Donna Moore: Mondays and Thursdays (2010) [novelle] 

Omfang Ca.  40 sider 

Særlige fokuspunkter Murder in Mind-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at træne kursisternes udtryksfærdighed og øge deres 

ordforråd. Dette formål har vi søgt at opfylde ved: 

 at beskrive de mordere og politibetjente, som har optrådt i 

emnets tekster. I den forbindelse har kursisterne flere gange 

brugt begreberne serial killer, psychopath og evil. 

 at føre samtaler om og svare på spørgsmål knyttet til emnet 

 

Formål 2 = at træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi har i særdeleshed 

arbejdet med noveller og har primært brugt disse begreber i vores 

tekstarbejde: summary, analysis, character, atmosphere, suspense, 

surprise, theme, message, perspective og evaluation. 

 

Formål 3 = at træne kursisternes evne til at tilrettelægge og 

gennemføre en mundtlig præsentation. 
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I forbindelse med Murder in Mind-emnet har vi desuden arbejdet 

med alle de faglige mål, som er at finde i læreplanen: 

 forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

 udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

 læse og forstå tekster om almene emner  

 skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

 gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster  

 anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i 

Storbritannien og USA til at redegøre for en teksts placering i 

sammenhæng hermed  

 anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 
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Titel 3 New York 

Indhold Kernestof: 

 John Kander & Fred Ebb: New York, New York (1979) [sang] 

 Grandmaster Flash & the Furious Five: New York, New York 

(1984) [sang] 

 René Bühlmann: The Making of a City: New York (2002) 

[faktatekst] 

 Edgar Parascandola: Queens man slashed by man on train 

after New York Comic Con has no idea why he was attacked 

(2017) [artikel] 

 Larry Celona & Shawn Cohen: NYPD officer shot in police 

vehicle (2017) [artikel] 

 Richard Kelly: Paperman (2010) [kortfilm] 

 Sarah Maslin, Jonah Bromwich & William Rashbaum: Bomber 

Strikes Near Times Square, Disrupting City But Killing None 

(2017) [artikel] 

Omfang Ca.  30 sider 

Særlige fokuspunkter New York-emnet har haft flere formål: 

Formål 1 = at opbygge en grundlæggende viden om New York. 

 

Formål 2 = at træne kursisternes udtryksfærdighed og øge deres 

ordforråd. Dette formål har vi søgt at opfylde ved: 

 at beskrive New York (her har vi bl.a. anvendt et 

specifikt ”ordkatalog” indeholdende ord som busy, crowded, 

restless, fast-paced, ambition og competition) 

 at føre samtaler om og svare på spørgsmål knyttet til emnet 

 

Formål 3 = at træne kursisternes evne til at genfortælle, analysere, 

fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi har i særdeleshed 
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arbejdet med artikler og har primært brugt disse begreber i vores 

tekstarbejde: summary, analysis, topic, writer, intended reader, 

layout, intention, broadsheet newspaper, tabloid newspaper, 

perspective og evaluation. 

 

Formål 4 = at træne kursisternes evne til at tilrettelægge og 

gennemføre en mundtlig præsentation. 

 

I forbindelse med New York-emnet har vi desuden arbejdet med 

alle de faglige mål, som er at finde i læreplanen: 

 forstå hovedindholdet i tydelig standardtale om almene 

emner 

 udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om almene 

emner  

 læse og forstå tekster om almene emner  

 skrive enkle, sammenhængende tekster om almene emner  

 gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede 

tekster  

 anvende grundlæggende viden om samfundsforhold i USA til 

at redegøre for en teksts placering i sammenhæng hermed  

 anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 

Øvrige bemærkninger: 

Vi har løbende arbejdet med grammatiske øvelser fra Engram Basis (2018) [se www. 

minlaering.dk]. 

 


