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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Begynderforløb 

Titel 2 Los Jóvenes Españoles  

Titel 3 Chile 

Titel 4 Dos Mundos – Latinoamérica y EE.UU  (virtuelt) 
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Titel 1 Begynderforløb 

Indhold Kernetekster:  

Clausen, I. M., Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. 2014. Caminando. København: 

Gyldendal - grundbog + øvebog + CD 

Storm, M., Vester-Petersen, A. 2018. Canta y no llores (pp. 74-79) 

Film: Estevez, Emilio. 2010. The Way 

Sange: Me Gustás Tú – Manu Chau, Bonito – Jarabe de Palo 

Materiale i form af tekstuddrag fra andre begyndersystemer i form af alfabetoversigter, taloversigter, 

grammatiske oversigter, grammatiske opgaver og øvelser  

Supplerende materiale: 

Diverse sange fra den spanske og latinamerikanske verden (bruges i forbindelse med små lytte- eller 

grammatikøvelser) 

Gyldendals Røde Ordbøger (online) 

Omfang Omfang i timer: ca. 70                                                               Side omfang: ca. 35 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Faget introduceres med fokus på sprogindlæring og udfyldelse af sprogindlæringsskema. Der startes 

med sprogfagets grundlæggende komponenter: alfabet, basalt ordforråd, fonetik/udtale, indledende 

grammatik og tal. Der introduceres verbernes opbygning/morfologi, substantiver, adjektiver (køn, ar-

tikler), samt fokuseres på de receptive såvel som produktive færdigheder (tale-, læse- og lytte færdig-

heder). Fokus inden for grammatik holdes på begrebsorienteret og induktiv grammatikundervisning.  

Deduktiv grammatikundervisning forekommer også løbende. Begyndende kendskab til den spanske og 

latinamerikanske kultur, samfund og geografi med et større fokus på Spanien (fortsætter indtil titel 

2). Basalt ordforråd om almene emner såsom mad, tøj, at rejse, familien, at være på restaurant, at 

shoppe etc.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lærerstyret undervisning ved indlæring af nyt stof, brug af PowerPoints ved nye emner.   

Individuelt arbejde: Skriftligt arbejde, fokus på at danne korte sætninger på spansk, resumere små korte 

tekster i stikord. Korte afleveringer, hvor der øves grammatik, præsentation af eleven og dennes fami-

lie, samt en præsentation af Danmark som land. Mundtlige øvelser derhjemme, f.eks. højtlæsning og 

optagelse, øvelse af verbernes endelser via sang (melodi: Vil du, vil du…) 

Par-arbejde: mundtligt og skriftligt. F.eks. korte dialoger om almene emner, højtlæsning og optagelse. 

Små afleveringer som præsentation (PowerPoint) af Spanien med henblik på mundtlig præsentation. 

Gruppearbejde: mundtligt såvel som skriftligt. F.eks. små korte dialoger om almene emner, der stillad-

seres ud fra teksterne der sammen læses på klassen, små korte resuméer af filmen, højtlæsning, rolle-

læsning, etc. Bingo: øvelse af tal.  

Virtuelt arbejde: OneNote, SharePoint, YouTube.com, Quizlet, Screencast-o-Matic, Gyldendals Røde 

Ordbøger  
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Titel 2 Los Jóvenes Españoles 

Indhold Kernetekster:  

Albertsen, D., Paulsen, L. 2009. ”Malene” i Gente que cuenta. København: L&R Uddannelse (p. 7-13) 

Añó, A.F. 2014. Con la boca cerrada. Filmcentralen, https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/med- 

     lukket-mund/ (kortfilm) 

Clausen, I. M., Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. 2014. Caminando. København:  

     Gyldendal – grundbog (pp. 64-67) 

Kloch, K., Tønner, M. 2019. España en la calle. København: Gyldendal (pp. 16-19 + 34-37) 

Holmgaard, A., Dafcik, S. 2017. Vamos a los temas. Viborg: Forlaget Ea (pp. 5-6, 8, 9-10, 24-26) 

Storm, M., Vester-Petersen, A. 2018. Canta y no llores. København: Gyldendal (pp. 62-67) 

Supplerende materiale:  

DR1 Horisont. 2011. ”Spaniens tabte generation.” MitCFU, http://hval.dk/mitcfu/materiale 

     info.aspx?idnr=TV0000019752&cfuid=1 (Dokumentar, hentet d. 18-06-18) 

Kloch, K., Tønner, M. 2019. España en la calle. København: Gyldendal (pp. 8-11) 

Nielsen, J.F. 2013. ”Spaniens tabte generation.” NetAvisen, http://navisen.dk/blog/spaniens-tabte-ge 

     neration/ (Artikel, hentet d. 17-06-18) 

Gyldendals Røde Ordbøger (online), ekstramateriale i form af grammatiske øvelser, diverse billeder til 

billedbeskrivelse, diverse YouTube videoer og sange fra den spanske og latinamerikanske verden (anven-

des f.eks. til grammatik, glosetræning, samtale, osv.) 

Omfang Omfang i timer: ca. 70                                                                    Side omfang: ca. 35 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Der sættes et større fokus på elevernes læsefærdighed og mundtlighed (udtale og produktive færdigheder), 

som trænes via mundtlige og skriftlige præsentationer af personer, ting og billeder, og eleverne øver sig 

mere i at kommunikere med makker eller i små grupper. Mht. tekstvalg er der taget udgangspunkt i korte 

tekster, kortfilm og dokumentarer, som vil hjælpe til bedre forståelse af den spanske kultur med fokus på 

de unge spaniere. Der arbejdes med tekster, som omhandler Spanien i nyere tid, hvortil der belyses vig-

tige udviklinger i Spaniens historie, såsom la generación perdida, borgerkrigen og Francos diktatur. Der 

vil øves glosetræning inden for de pågældende emner samt alment ordforråd, og der fokuseres på mere 

udviklet kendskab til det spanske sprog, kultur og litteratur.  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Lærerstyret undervisning ved indlæring af nyt stof, brug af PowerPoints ved nye emner. 

Individuelt arbejde: Grammatiske øvelser, skriftligt arbejde med fokus på udarbejdelsen af små resuméer 

af korte tekster og brevskrivning/præsentation af eleven. Korte afleveringer, hvor der øves grammatik, 

oversættelse, præsentation af eleven samt det at skrive et brev. Skriftlig aflevering som opsamling på em-

net.  

Gruppearbejde: højtlæsning, besvarelse af spørgsmål, mundtligt oplæg i små grupper, glosetræning og 

resuméer i grupper. Herunder lege: Gæt hvem jeg er (elever og kendte personer), ”veo veo” (leg hvor der 

beskrives en ting eller person), og bingo (øvelse af tal)  

Par-arbejde med skriftlige opgaver: grammatik og glosetræning. Dictogloss af en velkendt film (El señor 

de los anillos – resumé) 

Virtuelt arbejde: SharePoint, Padlet.com, YouTube.com, Screencast-o-Matic, Gyldendals Røde Ordbø-

ger (online) 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/med-%20%20%20%20%20lukket-mund/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/med-%20%20%20%20%20lukket-mund/
http://hval.dk/mitcfu/materiale%20%20%20%20%20info.aspx?idnr=TV0000019752&cfuid=1
http://hval.dk/mitcfu/materiale%20%20%20%20%20info.aspx?idnr=TV0000019752&cfuid=1
http://navisen.dk/blog/spaniens-tabte-ge%20%20%20%20%20neration/
http://navisen.dk/blog/spaniens-tabte-ge%20%20%20%20%20neration/
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Titel 3 Chile 

Indhold Kernetekster: 

Clausen, I.M. 2005. Machuca. København: Gyldendal – drejebog og øvebog 

Jakobsen, C & Martinsen, 2010: Retratos chilenos. København: Gyldendal. (pp. 11-19)  

Film: Wood, A. 2005. Machuca 

Sange: La alegría ya viene, 1988, Las casitas del barrio alto – Víctor Jara 

Supplerende materiale:  

Gyldendals Røde Ordbøger (online)  

Ekstramateriale i form af diverse billeder til billedbeskrivelse, diverse YouTube videoer og sange fra 

Chile og Latinamerika (anvendes f.eks. til grammatik, glosetræning, samtale, osv.) 

Omfang Omfang i timer: ca. 60                                                                               Side omfang: 20 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Der sættes et større fokus på elevernes lytte- og talefærdigheder, som trænes via samtale, små diskussioner 

og mundtlige billedbeskrivelser. Mht. tekstvalg tages der udgangspunkt i skønliterære- og faglitterære tek-

ster, som vil hjælpe til en bedre forståelse af den chilenske historie og kultur.  Der fokuseres på Chiles 

historie, herunder diktaturet samt på kulturen i dag. Eleverne præsenteres for forskellige kendte chile-

nere som Augusto Pinochet, Víctor Jara, Salvador Allende og Isabel Allende. Der vil øves glosetræning 

inden for de pågældende emner samt alment ordforråd, og der fokuseres på mere udviklet kendskab til det 

latinamerikanske sprog, kultur og litteratur. Fokus inden for grammatik holdes på begrebsorienteret og 

induktiv grammatikundervisning.  Deduktiv grammatikundervisning forekommer også løbende. 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Der øves samtale både i par og i grupper. Lærestyret klasseundervisningen vil fylde mindre, da eleverne 

skal begynde at optræde mere selvstændigt på spansk. Den lærestyrede undervisning forekommer ved 

indlæring af nye koncepter, og der anvendes PowerPoint til sværere emner. Der vil også arbejdes mere 

udførligt med billedbeskrivelser, hvoraf nogle vil tage udgangspunkt i nogle af de kulturelle og historiske 

begivenheder i Chile.  

Individuelt arbejde: Skriftligt arbejde med fokus på udarbejdelsen af små resuméer af længere tekster, 

grammatiske øvelser og argumentation for holdninger/meninger. Korte afleveringer, hvor der øves ud-

formning af resumé af filmen, samt billedbeskrivelse. Screencast aflevering som opsamlinger på vigtige 

begivenheder og personer inden for emnet. 

Par-arbejde: skriftligt arbejde i form af glosetræning og beskrivelser af billeder og tekster, samt besvarelse 

af spørgsmål til tekster. Mundtligt arbejde i form af korte samtaler enten om almene emner eller stilladseret 

ud fra teksterne, som der læses på klassen. Små diskussioner, hvor der øves argumentation.  

Gruppearbejde: højtlæsning, besvarelse af spørgsmål, mundtligt oplæg foran klassen (øvelse i mundtlig 

fremstilling), arbejde af forskellige emner ud fra filmen, glosetræning og resuméer i grupper.  

Herunder Lege: Gæt hvem jeg er (elever i klassen og kendte personer) og ”juegos de descripción” hvor 

eleven beskriver et billede ud af flere, som de andre skal lytte og gætte sig til. 

Virtuelt arbejde: SharePoint, Padlet.com, YouTube.com, Screencast-o-Matic, Gyldendals Røde Ordbøger 

(online) 
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Retur til forside 

Titel 4 Dos Mundos – Latinoamérica y EE.UU  (virtuelt) 

Indhold  Kernetekster:  

Clausen, I. M., Liébana, E. & Nørgaard, A. K. Sin Prisa Pero Sin Pausa: Gyldendal (pp. 34-40). 

Film: Fukunaga, C. 2009. Sin Nombre. 

Sange: Latinoamérica – Calle 13 

Supplerende materiale:  

SOL – School of Language podcasts (Viaje a… x 18 forskellige latinamerikanske lande) via You- 

     Tube: https://www.youtube.com/watch?v=iPJGDkiP5OU (Hentet d. 27-04-2020) 

South Park. 2011. The Last of the Meheecans. Southparkstudios.nu:  https://www.southparkstu 

     dios.nu/full-episodes/s15e09-the-last-of-the-meheecans 

Gyldendals Røde Ordbøger (online), og ekstramateriale i form af diverse billeder til billedbeskrivelse, 

YouTube videoer og sange fra den spanske og latinamerikanske verden (anvendes f.eks. til gramma-

tik, glosetræning, osv.)  

Omfang Omfang i timer: ca. 35                                                                               Side omfang: ca. 15 

Særlige fokus-

punkter 

Der fokuseres på mere udviklet kendskab til det latinamerikanske sprog, kultur og litteratur, herunder 

livet og kriminaliteten i Latinamerika, og inden for dette bande- og narkomiljø. Der fokuseres nu både 

på elevernes receptive såvel som produktive færdigheder i skriftlige og mundtlige billedbeskrivelser, 

tekstudformning i forskellig art og højtlæsning. Mht. tekstvalg tages der udgangspunkt i skønliterære- 

og faglitterære tekster, som vil hjælpe til en bedre forståelse af det aktuelle forhold i Latinamerika. 

Der fokuseres på emner som emigration, fattigdom og søgen efter det bedre liv. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Grundet nedlukningen under Covid19 blev dette forløb kørt udelukkende virtuelt. 

Holdet træner mundtlig fremstilling via højtlæsning og korte telefonsamtaler med andre kammerater 

fra klassen, samt billedbeskrivelse og fremlæggelse af billede og film resumé via Screencast-o-Matic.  

Individuelt arbejde: Skriftligt arbejde med fokus på repeterende grammatiske øvelser, resumé af film 

og sange, samt argumentation for egne og andres holdninger/meninger. 

Par-arbejde: skriftligt arbejde i form af glosetræning og samarbejde omkring beskrivelser af billeder  

Gruppearbejde: præsentation af et selvvalgt billede i små grupper (eksamenstræning) 

Virtuelt arbejde: SharePoint, YouTube.com, Padlet.com, Screencast-o-Matic, Gyldendals Røde Ord-

bøger (online) 

https://www.youtube.com/watch?v=iPJGDkiP5OU

