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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj 2019  

Institution institutionens/skolens navn 

Horsens Hf & VUC  

Uddannelse Hfe  

Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C 

Spansk B  

Lærer(e) Navn(e) 

Randi Cornett, Ole Døssing ( vikar i 4 uger)  

Hold Den benyttede holdbetegnelse 

SpB  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Begynderforløb  

Titel 2 Jóvenes en España y Latinoamérica – Eksamensmodul  

Titel 3  Infancia en un país latinoamericano – Eksamensmodul  

Titel 4  Intercambio comercial -  

Titel 5  Cuba – Eksamensmodul  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Begynderforløb  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 

”Vidas” af Peter Rohde Jensen og Paul Klitnæs, L&R Uddannelse  
Diverse smånotitser fra spanske og latinamerikanske aviser  
Diverse sange  

Diverse småtekster fra “Vamos”, Amy Holmgaard. Alinea 

Video:  

 Kap. 1,2,3,4, fra” Barcelona una ciudad en movimiento - espacios visuales – de España 

”fra Tingberg Media  

“Kap. 1,2, fra “Mi querida familia” af Eva Rosenkilde, Gyldendal  

 

Forskellige sites:  

http://www.laits.utexas.edu/spe/beg05.html (korte videosekvenser med spanske og latin-

amerikanske personhistorier) 

 www.videoele.com (korte videosekvenser med grammatiske emner og temaord)  

www.lomastv.com (korte videosekvenser med temaord, musiktekster) 

(Betalingssite)  

www.aprende.dk (spanske site med tekster og interaktive øvelser) (betalingssite) 

 

Film:  

“Sin nombre” film af Cary Joji Fukunaga 

“Con boca cerrada” kortfilm af Anna Farré Añó, 2014 (Filmcentralen)  

 

Projektarbejde i grupper omkring forskellige emner inden for spansksprogede områders 

kultur- og samfundsforhold:  

” Día de los muertos” (México), “Narcotráfico” (Columbia, México), “La isla de  

Muñecas” (México), México- un país para turistas, cultura futbolista (España), Ciclismo 

(España), La comida mexicana  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

50 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Introforløb med henblik på at opøve kursisternes kommunikative kompetencer. Arbejde 

med læseforståelse, oversættelse, lytteforståelse, samtalefærdighed samt arbejde med 

grundlæggende ordforråd til brug i elementære samtaler om enkle, personrelaterede emner 

med gradvis overgang til mere almene emner. Arbejde med grundlæggende grammatiske 

områder og elementær spansk morfologi og syntaks.  Arbejde med små skriftlige øvelser. 

Øve billedbeskrivelser. Kultur- og samfundshistorier fra den spansktalende verden.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

I hele forløbet er der en vekslen mellem  

http://www.laits.utexas.edu/spe/beg05.html
http://www.videoele.com/
http://www.lomastv.com/
http://www.aprende.dk/
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klasseundervisning/pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde og arbejde med IT – 

quizlet (gloseindlæring), Screencast-O- Matic (lytteøvelse), Power Point (fremlæggelse af  

egne projekter)  

 

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

 

Titel 2 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Jóvenes en España y Latinoamérica  - eksamensmodul -  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 

” Mario de Columbia – Quiero una vida sin drogas” fra ”La identidad contrastada” af Ole 

Nicolaj Mikkelsen, Pablo Riismøller, Gyldendal 2013  

 

” Dinamarca es mi país- Chile es mi cultura” fra Retratos chilenos af Christina Berg Ja-

kobsen, Jette Sindbjerg Martinsen, Gyldendal 2010  

 

Link til chilensk arbejdsformidling: https://www.indeed.cl/Empleos-de-Para-jovenes-en-

Santiago-de-Chile,-Regi%C3%B3n-Metropolitana 

 

”Hector de Nicaragua: No quiero vivir en la calle” fra ”La identidad contrastada”af Ole 

Nikolaj Mikkelsen, Pablo Riismøller, Gyldendal 2013  

Video omkring Nicaragua: https://www.youtube.com/watch?v=r0Ctqrn4FIQ 

 

 

“La generación de los mil euros”, side 18 fra “Nuevos retratos” af Ole Loumann, Gyl-

dendal 2010  

 

”Los efectos de la cricis económico”, “El trabajo”, “Tipos de personalidad” siderne 94, 

95, 13 fra “Sin prisa”, Inge Margrethe Clausen, Eva Liébana, Aud Kristina Nørgaard, 

Gyldendal 2016  

 

”Identitetsdannelse og socialisation i Spanien” af Kristina Pilmark fra ”Unge og identitet”, 

Columbus 2013  

 

Filmen” La zona” af Rodrigo Plá, 2007  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

25 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opøve det specifikke ordforråd omkring temaet via bl.a. quizlet.com– gloseøvelser og 

huskestrategier samt arbejde med redegørelse for teksterne. Små opsummerende, skriftlige 

resumeer. Relatere den erhvervede viden om temaet til kultur- og samfundsforhold. Repe-

tere de væsentligste grammatiske områder.  

Repetere det mere almene ordforråd. Billedbeskrivelse af unge mennesker.  

 

https://www.indeed.cl/Empleos-de-Para-jovenes-en-Santiago-de-Chile,-Regi%C3%B3n-Metropolitana
https://www.indeed.cl/Empleos-de-Para-jovenes-en-Santiago-de-Chile,-Regi%C3%B3n-Metropolitana
https://www.youtube.com/watch?v=r0Ctqrn4FIQ
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. 

 

I hele forløbet er der en vekslen mellem klasseundervis-

ning/pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde  

 

Retur til forside 

Titel 3 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Infancia en un país latinoamericano  - Eksamensmodul  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

Udsnit fra følgende artikel:  

“Los perversos índices latinoamericanos”- fakta omkring børns vilkår i Latinamerika  

https://laopinion-digital.com/opinion/el-peligro-de-ser-un-nino-en-america-latina/20-

05-2018 

 

Filmen ”Infancia clandestina”, Benjamín Ávila, Gyldendal (Læreren har udarbejdet et 

arbejdspapir til filmen, hvor vi delvist læser lidt i manuskriptet og delvist læser resumé af 

scenerne samt laver billedtekster til filmen)  

 

Fra ”I øjenhøjde – hablan los niños de Valparaíso, Chile”af Birgit Tengberg fra Tengberg 

Media,  historierne: Claudio “El mar”, Danilo” Un indignado”, Maryorie “En casa de 

Maryorie”, Johan Alejandro ”El castigo”,  Giselle “Calcetín con papa. Una revista hecha 

por niños y niñas”. Har set hele filmen om ugebladsprojektet.  

 

“Martín Pérez. “El niño de la calle que se hizo médico” siderne 61, 62, 63 (på dansk), 64, 

65 fra “Retratos bolivianos” af Martin Windeløv, Gyldendal 2014  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

25 sider   

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opøve det specifikke ordforråd omkring temaet via bl.a. quizlet.com– gloseøvelser og 

huskestrategier samt arbejde med redegørelse for teksterne. Små opsummerende, skriftlige 

resumeer. Relatere den erhvervede viden om temaet til kultur- og samfundsforhold. Repe-

tere de væsentligste grammatiske områder.  

Repetere det mere almene ordforråd. Billedbeskrivelse af børn i Latinamerika.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

I hele forløbet er der en vekslen mellem klasseundervis-

ning/pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde  

 

https://laopinion-digital.com/opinion/el-peligro-de-ser-un-nino-en-america-latina/20-05-2018
https://laopinion-digital.com/opinion/el-peligro-de-ser-un-nino-en-america-latina/20-05-2018
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Retur til forside 

Titel 4 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Intercambio comercial/samhandel   

En dag med 4 elever fra globalpakken som går til spansk (spanskklassen består hovedsagelig af 

elever fra enkeltfag samt af enkelte hf 2 elever)  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Dinamarca y España, Latinoamérica  

Undersøge Danmarks samhandel med spansksprogede lande.  

 

https://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport 

http://um.dk/da/udenrigspolitik/lande-og-

regioner/latinamerika/danmark%20i%20latinamerika/ 

 

 

Handel og økonomi i de latinamerikanske lande  

https://www.abc.es/internacional/abci-clase-media-llegara-50-por-ciento-poblacion-

latinoamericana-2030-201701021941_noticia.html 

 

Den nyeste branding af Spanien som kultur- og oplevelsesland: ”Necesito España”  

https://www.youtube.com/watch?v=s2zRhbML488 

 

Kandidatafhandling omkring ”I need Spain” – kampagnen   

kortlink.dk/xnvu 

 

Video med spansk medarbejder for det danske firma “Bestseller” i Spanien:  

https://www.youtube.com/watch?v=1lu4vEs4lgo&version=3&hl=da%5FDK&rel=0 

 

Video omkring Klaus Meyers madprojekt i Bolivia 

https://www.youtube.com/watch?v=UV7u1xeqPSo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UkDPnVCHNOs 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 5 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Økonomi og handel/samhandel/ branding i spansksprogede lande  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klassesamtale, selvstændigt elevarbejde 

 

Retur til forside 

 

https://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport
http://um.dk/da/udenrigspolitik/lande-og-regioner/latinamerika/danmark%20i%20latinamerika/
http://um.dk/da/udenrigspolitik/lande-og-regioner/latinamerika/danmark%20i%20latinamerika/
https://www.abc.es/internacional/abci-clase-media-llegara-50-por-ciento-poblacion-latinoamericana-2030-201701021941_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-clase-media-llegara-50-por-ciento-poblacion-latinoamericana-2030-201701021941_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=s2zRhbML488
http://kortlink.dk/xnvu
https://www.youtube.com/watch?v=1lu4vEs4lgo&version=3&hl=da%5FDK&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=UV7u1xeqPSo
https://www.youtube.com/watch?v=UkDPnVCHNOs
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Titel 5 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Cuba – eksamensmodul  

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

Fra” Cuba en cambio”af Rosalba Cazón López, Bente Dalsgaard Frederiksen, Gyldendal 

2016 siderne 6 – 18, “El período especial”, “Macetas, jineteras y mantenidas”. Desuden 

siderne 57, 58, 67, 74, 75, 76 “La liberalización de los derechos civiles en Cuba”, “La ge-

neración Y”, “Los aldeanos – Es solo un sueño” (sang).  

 

Set dokumentarfilmen “Soy cubana” af Anja Dalhoff, 2016  

 

https://fjernleje-stg.filmstriben.dk/film/9000004284/soy-cubana 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

15 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opøve det specifikke ordforråd omkring temaet via bl.a. quizlet.com– gloseøvelser og 

huskestrategier samt arbejde med redegørelse for teksterne. Små opsummerende, skriftlige 

resumeer. Relatere den erhvervede viden om temaet til kultur- og samfundsforhold. Repe-

tere de væsentligste grammatiske områder.  

Repetere det mere almene ordforråd. Billedbeskrivelse fra Cuba.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

I hele forløbet er der en vekslen mellem klasseundervis-

ning/pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde  

 

 

 

 

https://fjernleje-stg.filmstriben.dk/film/9000004284/soy-cubana

