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 Mosaik 2 begynder, hvorMosaik 1 slap, dvs. på DU 2, modul 2-3 og på DU 3, modul 1-2. Mosaik lægger op
til en kommunikativt orienteret undervisning. Det vil sige, at undervisningen planlægges tematisk i forløb
med kommunikative opgaver, de såkaldte tasks. I denne 4. udgave er en række af bogens diagrammer og

tabeller blevet opdateret.

Bogens temaer :

Bogen består af tre kapitler med hver sit tema:

Mad og sundhed, Transport og trafik og Ferie og rejser, dvs. gængse hverdagsemner, som er af personlig
interesse og almen relevans for kursisterne. Temaerne vægter det personlige og konkrete og sætter kursisterne
i centrum ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og forhåndsviden ud fra devisen, at i jo højere
grad kursisternes medbragte personlige ressourcer inddrages i undervisningen, desto bedre og hurtigere vil

sprogtilegnelsen forløbe.
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