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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2021 – juni 2022 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Spansk CB 

Lærer Tina Brønning Kissow (TBK) & Belinda Isager Christensen (BIC) 

Hold 21spB21 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Begyndersystem (ikke eksamensemne)  

Titel 2 Los jóvenes españoles  

Titel 3 El mundo de Pedro Almodóvar 

Titel 4 Hacia el sueño americano (ikke eksamensemne)  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Begynderbogssystem 

Indhold KERNESTOF 

1. Tapas (2002): kapitel 1 – 8, s. 1 – 55  

Forfattere: Zambrano, Angel Carmona & Clausen, Inge Margrethe 

Forlag: Gyldendal 

 

SUPPLERENDE STOF 

2. Diverse sange og klip fra bl.a. YouTube 

 

Omfang ca. 40% af undervisningstimerne 

Særlige fokus-

punkter 

Formålet med dette tema er, at eleven overordnet skal lære at kunne fokusere ”på sprog-

læring gennem tilegnelse af de kommunikative færdigheder: lytteforståelse, samtalefær-

dighed, læseforståelse, mundtlig redegørelse og skrivefærdighed, således at eleverne ud-

vikler større selvstændighed i arbejdet”, samt 

• forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet 

gennem forskellige medier 

• læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster 

• deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommu-

nikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer 

• udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner 

• redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfunds-

forhold 

• relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede 

områder til andre samfunds- og kulturforhold 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

• benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Glosetræning, skriftlige, sproglige og kommunikative øvelser samt elev- og læreroplæg 

individuelt, 2&2 og i grupper med anvendelse af PowerPoint, padlet.com, Mindmeister, 

Quizlet.com, Screeencast-O-Matic, Kahoot.com, ordbog.gyldendal.dk 

 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2  Los jóvenes españoles  

Indhold KERNESTOF  

1. España en perspectiva (2020): “Los jóvenes españoles” s. 21-22 

Forfattere: Holmgaard, Anny & Dafcik, Sabina 

Forlag: Forlaget EA 

2. España en la calle (2019): “La generación perdida: “Muchos jóvenes no tienen lo sufi-

ciente para vivir”” s. 34-37 

Forfattere: Kloch, Kasper & Tønner, Martin 

Forlag: Gyldendal 

3. Patricia Sánchez Celada trabaja en la sede de Paypal en Dublín 

http://trabajo.excite.es/patricia-sanchez-celada-trabaja-en-la-sede-de-paypal-en-dublin-

jovenes-fuera-de-espana-N41191.html  

Hentet 3/12-20 

4. Un mes en Málaga (2018): ”Rosa, una chica independiente” 

Forfattere: Ryge, Lærke Marie & Jürgensen, Camilla 

Forlag: MitDigitaleGym 

 

SUPPLERENDE STOF 

5. Nuevos retratos (2009): ”Indledning” s. 7-15 

Forfatter: Loumann, Ole 

Forlag: Gyldendal 

6. Nielsen, Jacob Thomas Firberg (14. oktober 2013): „Spaniens tabte generation“ 

Netavisen: http://navisen.dk/blog/spaniens-tabte-generation/  

Hentet 3/12-20 

7. Hoe, Sidsel (19. august 2020): Spansk Teresa var endelig ved at få job, da corona ramte. 

Men måske er der lys på vej for Sydeuropas ’tabte generation’ 

https://www.zetland.dk/historie/sOKVzxVv-aO9kVR61-117844 

Hentet 31/11-20 

 

Serie 

8. Madrona, Dario & Montero, Carlos (2018): “Élite”, sæson 1, episode 1 + 2 

 

Omfang ca. 25% undervisningstimerne 

Særlige fokus-

punkter 

Teksterne sætter fokus på de unge spaniers situation både i forhold til studier og arbejde 

samt deres udfordringer hermed. I dette forløb bliver der både inddraget informationer om 

elevernes udfordringer i Spanien og udlandet, som nogle unge spaniere føler sig nødsage-

de til at rejse til, for at få et bedre liv.  

I forløbet skal eleven kunne: 

• forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet 

gennem forskellige medier 

• læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster 

• deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommu-

nikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer 

http://trabajo.excite.es/patricia-sanchez-celada-trabaja-en-la-sede-de-paypal-en-dublin-jovenes-fuera-de-espana-N41191.html
http://trabajo.excite.es/patricia-sanchez-celada-trabaja-en-la-sede-de-paypal-en-dublin-jovenes-fuera-de-espana-N41191.html
http://navisen.dk/blog/spaniens-tabte-generation/
https://www.zetland.dk/historie/sOKVzxVv-aO9kVR61-117844
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• udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner 

• redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfunds-

forhold 

• relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede 

områder til andre samfunds- og kulturforhold 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder benytte viden om, hvordan man 

lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Glosetræning, skriftlige, sproglige og kommunikative øvelser samt elev- og læreroplæg 

individuelt, 2&2 og i grupper med anvendelse af PowerPoint, padlet.com, Mindmeister, 

Quizlet.com, Screeencast-O-Matic, Kahoot.com, ordbog.gyldendal.dk 

 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 3 El Mundo de Pedro Almodóvar  

Indhold KERNESTOF 

1. España, un país de cine… y también de música: “Biografía de Pedro Almodóvar” s. 11 

Forfatter: Álvarez, Federico Escudero 

todoELE: https://www.todoele.net/actividades/espana-un-pais-de-cine 

Hentet 15/12-21 

2. Mucho gusto (2004): “Pedro Almodóvar – director de cine” s. 129 

Forfattere: Vall, Bärbel & Lagercrantz, Kerstin 

Forlag: L&R Udannelse 

 

Film 

3. Almodóvar, Pedro (1999): “Todo sobre mi madre” 

4. Almodóvar, Pedro (2005): “Volver”  

 

Artikler 

5. Fernández-Santos, Elsa: “La muerte en La Mancha está llena de vida y de gracia” 

El País – 26/6-2005 

Hentet 5/1-2022 

 

 

SUPPLEREDE STOF 

6. Volver. Undervisningsbog baseret på filmmanuskriptet og filmen VOLVER af Pedro 

Almodóvar (2006): ”Emner i Pedro Almodóvars film” s. 98 – 101  

Forfatter: Petersen, Hanne 

Forlag: L&R Uddannelse 

 

Artikler 

7. Monggaard, Christian (1. september 2009): ”Den frihed, jeg kræver, kan Hollywood ikke 

give mig” 

Information: https://www.information.dk/2007/07/frihed-kraever-kan-hollywood-give  

Hentet 15/12-21 

 

Videoer 

8. Fotogramas de PLATA (2019): ”Fotogramas presenta a Pedro Almodóvar en qué pelícu-

la la del aquel rodaje” 

https://www.youtube.com/watch?v=AwNZd4iJD6A  

Omfang Ca. 30% af undervisningstimerne 

https://www.todoele.net/actividades/espana-un-pais-de-cine
https://www.information.dk/2007/07/frihed-kraever-kan-hollywood-give
https://www.youtube.com/watch?v=AwNZd4iJD6A
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Retur til forside 

 

Særlige fokus-

punkter 

Teksterne sætter fokus på Pedro Almodóvars filmunivers via filmene ’Volver’ og ’Todo 

sobre mi Madre’. I den forbindelse lægger der særligt på kvinderne i filmene og mor-

datter/søn-forhold, samt hvordan filmene er inspirerede af Almodóvars eget liv.  

I forløbet skal eleverne: 

• forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet 

gennem forskellige medier 

• læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tek-

ster 

• deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kom-

munikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer 

• udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner 

• redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfunds-

forhold 

• relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede 

områder til andre samfunds- og kulturforhold 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

• benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Glosetræning, skriftlige, sproglige og kommunikative øvelser samt elev- og læreroplæg 

individuelt, 2&2 og i grupper med anvendelse af PowerPoint, padlet.com, Mindmeister, 

Quizlet.com, Screeencast-O-Matic, Kahoot.com, ordbog.gyldendal.dk 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

 

Titel 4 Hacia el sueño americano (ikke eksamensemne)  

Indhold Grundet skred i de forløbende emner på baggrund af Corona situationen samt senere lang-

tidssygemelding, der resulterede i lærerskifte, udgik dette emne fra undervisningen på 

grund af tidsnød. På faglig vurdering fra både lærer og ledelse anerkendes det, at det ikke 

vil være pædagogisk eller fagligt forsvarligt at opstarte emnet men i stedet fokusere på 

eksamensemnerne Los Jóvenes Españoles og El Mundo de Pedro Almodóvar.   

 

Eleverne har modtaget enkeltstående timer med fokus på latinamerikanske landes kultur 

eksempelvis via madlavningsdag, hvor der blev arbejdet med latinamerikanske opskrifter, 

samt projekt- og praktikforløb for HF2 elever med Explorer fagpakken med henblik på in-

ternationalt arbejde med mulighed for fokus på Latinamerika.  

 

 

Omfang  

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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