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Hej AGU Hold 4, 

Håber I alle er OK på trods af vores ”nye” verden, som forhåbentlig bliver ”normal” igen inden alt for 

længe! 

Jeg foreslår, at I arbejder på følgende to portfolio opgaver. Nogle er allerede godt i gang, og andre er i 

startfasen: 

 

Begge ligger på www.sproglinks.dk under Engelsk. 

 

1. Organising your time (Pomodoro Technique) 

Under Engelsk i venstre side vælger I: læs – lyt – lær og herefter: Øvede – engelsk. I boksen ”Lyd og video” 

vælger I Listening skills (pkt.2). I schroller ned til Intermediate B1 listening, klikker på den og schroller ned 

til i finder ”Organising your time” (billede af et æggeur formet som en rød tomat). Klik på den. 

Læs først ”Instruction” og derefter ”Preparation”, som er en øvelse. Derefter lytter I til videoen og laver 

bagefter øvelserne: ”check your understanding” og ”check your vocabulary”. Hvis I har problemer med at 

åbne øvelserne, kan I springe dem over. 

Herefter læser i teksten i ”Transcript” og skriver en analyse (på engelsk) i google docs med overskriften 

”Organising your time”. I analysen skal I forholde jer til følgende spørgsmål:  

Hvilken genre? Hvem er personerne? Hvad er formålet med emnet? Hvad er indholdet? Hvem er 

modtagere? Er du enig i modellen for ”studieteknik”? Kan du selv bruge den eller arbejder du på en anden 

måde? Hvis ja, hvordan er din metode? 

 I kan finde inspiration ved at klikke på ”Topics”:  ”study skills”, ”homework” og ”school”. 

 

2. Martin Luther King  

Under Engelsk i venstre side vælger I: English speaking countries, schroller derefter ned og finder USA. 

Under USA ser I tre links vedr. Martin Luther King: 

Link 1: Martin Luther King (text): Hér læser I først hele teksten.  

Klikker herefter på ”Practice Tests” under billedet og prøver at besvare spørgsmålene. 

Link 2: Martin Luther King video (4:39) with questions. 

Hér ser/lytter I på videoen og besvarer ”Quiz Questions”. 

Link 3:  ”I have a Dream”. Hér kommer hele talen både i video og i tekst. Lyt eller læs hele teksten. 

 

http://www.sproglinks.dk/
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Når I har været igennem hele materialet, kan I vælge enten at  

a. Skrive et resumé af teksten (på engelsk) fra det første link (historien om Martin Luther King). Når I 

har skrevet resuméet, skriver I om jeres egen mening/holdning om raceadskillelse (segregation). 

 

og/eller 

 

b. Analysere hans tale ”I have a Dream” (på engelsk) i sidste link. Jeres analyse skal indeholde svar 

på disse spørgsmål: 

Hvem er taleren? Hvad er hans baggrund? Hvad er emnet? Hvad er hans budskab? Hvem er hans 

målgruppe? Hvordan var stemmen? Er han troværdig? HUSK at en analyse også indeholder jeres 

personlige mening og holdninger. 

 

Når I er klar med opgaverne, kan I sende dem til mig på fgun.naja@gmail.com. TAK. 

 

God lytte/læse/skrive lyst! 

Bedste hilsner 

Naja 
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