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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2012 – juni 2015 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Spansk Niveau A 

Lærer Tommy Bach Christensen 

Hold HH11+12+13 – 12 Spansk A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Tekster/emner markeret med grønt er ikke læst endnu! 

Titel 1 Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb  

Titel 2 España, los españoles y sus tradiciones  

Titel 3 España como país de turismo  

Titel 4 El País Vasco, industria, cultura e historia  

Titel 5 México  

Titel 6 La violencia doméstica  

Titel 7 La inmigración en España y los Estados Unidos (EE.UU) 

Titel 8 El cine español – Pedro Almodóvar  

Titel 9 Spansk virksomhedskommunikation 



 

Side 2 af 9 

 

Titel 1 

 

Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb baseret 

på begynderbogssystemet ”En vivo” 

Indhold  
I spanskundervisningen har jeg anvendt begynderbogssystemet ”En vivo” 
tekstbog og øvebog.  
 
I henhold til de faglige mål for spansk på HH har jeg i undervisningen fokuseret 
på følgende kommunikative færdigheder: 
 

a. læsefærdigheder 
b. lyttefærdigheder 
c. talefærdigheder 
d. skrivefærdigheder 

 
Begynderbogssystemet har tilgodeset en progressiv udvikling af de nævnte 
færdigheder hos eleverne. 
 
Undervisningen har været baseret på konstruerede samt autentiske tekster. Til 
hovedparten af teksterne har jeg anvendt tekstnære spørgsmål, som jeg har brugt i 
træningen af elevernes mundtlige og skriftlige sprogfærdighed.  
 
I øvebogssystemet har jeg anvendt øvelsestyper, der har tilgodeset træningen af 
elevernes lyttefærdigheder og skrivefærdigheder. 
 
I undervisningen har jeg desuden anvendt audiovisuelt materiale med tilhørende 
skriftlige opgaver, der har udviklet de færdigheder hos eleverne, jeg har valgt at 
fokusere på.  
 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Under de faglige mål for spansk hhx niveau A har jeg fokuseret særligt på at 
udvikle elevernes evne til at læse og forstå enkle spanske tekster formidlet gennem 
forskellige medier.  
 
Desuden har jeg fokuseret særligt på samtalen og diskussionen på spansk. 
 
Særlige fokuspunkter har også været informationssøgning samt anvendelse af 
forskellige præsentationsteknikker. 
 
Progressionen er indlysende i begynderfasen, hvor den er en integreret del af 
begyndersystemet. Undervisningen er også tilrettelagt således, at eleverne får 
fornemmelsen af, at de bevæger sig fremad, at der sker en progression.  
 
I den første fase har eleverne arbejdet med transparente ord og faste vendinger, 
men efterhånden, og i takt med det stigende ordforråd, er der blevet behov for at 
arbejde med elementer af den grundlæggende syntaks. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
I undervisningen har jeg anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
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• Pararbejde  
• Gruppearbejde 
• Projektarbejde (udgangspkt. i kap. i tekstbogen) med høj grad af lærerstyring 

I forbindelse med ovennævnte arbejdsformer har eleverne arbejdet med: 

 

• Skriftlige opgaver 
• Processkrivning – individuelt og i grupper 

• Individuelle oplæg 

• Gruppefremlæggelser 
• IT-præsentationer 

 

 

 

Titel 2 

 

España, los españoles y sus tradiciones 

Indhold  

Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg-Hansen og Jørn Wiese: ”En vivo”, 1998 

Kapitel: 8, 12, 14, 15, 16, 17 (hh1) 
 

Angel Carmona Zambrano og Inge Margrethe Clausen: ”Tapas”, 2001 

Kapitel: 1 (tekst I, II, III, IV), 5, 11 (hh1) 
 

Grethe Abildgaard Christensen & Lone Madsen, “Fiestas”, Systime, 2007:  
 El Botellón p. 77 – 86 

 Las navidades y la noche vieja p. 61 – 74 

 Las fiestas de San Fermín p. 47 – 52 
 

Francisco J. Uriz og Birgit Harling, “En España”, Munksgaard, 1996: 
Los tiempos modernos p. 24 – 25  

 

www.20minutos.es, artikel “Varios expertos viticinan tasas de desempleo cercanas 
al 30% en los proximos años”, 17.01.13 

 

www.20minutos.es, artikel “España sigue a la cabeza de la UE al presentar la 
mayor tasa de paro en el mes de agosto”, 17.01.13 

 

Anny Holmgaard & Sabina Dafsic, ¡Vamos a los temas!, Forlaget EA, 2007: 

La vida española p. 5 – 6 

Costumbres p. 7 – 8 

Drogas, sobrepeso p. 12 – 13 (hh1) 
 

Birgit Tengberg, “Espacios visuales de España – Elena una joven española”, 

Tengberg media, 2008 
 

Loreto de Miguel y Alba Santos, “Doce a las doce”, EDI-6S.A., 1987  
 

Las Fallas y San José, Ahora, 2001 
 

http://www.20minutos.es/�
http://www.20minutos.es/�
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Las entrañas de los encierros, eksamenstekst skr.eksamen hhx. 2010 
 

Video: Temalørdag fra DR1: Fra diktatur til demokrati, la Transición, 2000 
 

Tina Lindgren, “Yo soy el puente que le une con España”, Systime, 1997 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
I dette forløb har målet været at videreudvikle elevernes kommunikative 
færdigheder. Jeg har specielt lagt vægt på læse- og talefærdighederne. 
Jeg har forsøgt at inkorporere forskellige læseteknikker, som er gennemgået i faget 
dansk. I forløbet har eleverne stiftet bekendtskab med temaer, som har tilknytning 
til dagliglivet, dvs. personrelaterede, kultur og samfundsrelaterede emner. Eleverne 
har brugt spansk som adgangsvej til at forstå, hvad der sker i et spansksproget 
samfund og kultur.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 

• Pararbejde  
• Gruppearbejde 

 

 

 
Titel 3 

 

España como país de turismo 

Indhold  

Francisco J. Uriz og Birgit Harling: ”En España”, 1996 –  p. 38+ 39 
 

Lourdes Miguel y Neus Sans: “Vacaciones al sol”; 1994 

 

“El verano es temporada de vacaciones”, ekstemporaltekst fra 
http://sd1.uchebalegko.ru/docs/102300/index-1337-88.html 

 

Fra Cambio 16: playas heridas, agosto 2004 (24timerstekst) 

 

Fra España, ayer y hoy: turismo, vacaciones de sol y playa I + II, p. 14 – 19 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
I dette forløb læser eleverne om Spanien som turistland. Via emnelæsningen 
erhverver eleverne sig et bredt indblik i væsentlige sider af Spaniens kulturelle og 
samfundsmæssige forhold.  
 
Der er blevet arbejdet med ekstensiv og intensiv læsning af tekster. Eleverne 
træner deres interkulturelle forståelse, evne til at sammenligne Danmark og 
Spaniens samfunds- og kulturforhold.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
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• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
• Pararbejde  
• Gruppearbejde med tekstnære og brede spørgsmål 

 

 

 

 

Titel 4 

 

El País Vasco, industria, cultura e historia 

Indhold  

Dolores Soler-Espiauba ”Se hace camino al andar”, Kaleidoscope, 2008 

 

Baskerlandet, historie og politik p. 22 – 32 fra Dolores Soler-Espiauba ”Se hace 

camino al andar”, Kaleidoscope, 2008 

 

Film: El lobo – la historia real del hombre que se infiltró en la cúpula de ETA  af 

Miguel Courtois, 2002  

 

“Manden der kunne have stoppet ETA”, Berlingske Tidende 27. nov. 2004 

 

”Eta vil stoppe den væbnede kamp”, www.dr.dk Nyheder/Udland/2011 

 

Lydtil fra DR1 – oktober 2011 (ETAs ophør) 

 

El fútbol ¿pasión o arma?, eksamenstekst skr.eksamen hhx niveau A. 2009 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Målet har været at give eleverne en grundlæggende, samfundsfaglig viden om 

Spaniens opdeling i selvstyrende regioner med særlig fokus på Catalonien og 

denne regions forskellige karakteristika. Der trænes læseforståelse, mundtlig 

redegørelse og samtalefærdighed. Desuden styrkes den leksikalske kompetence. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
• Pararbejde  
• Gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dr.dk/�
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Titel 5 

 

México  

Indhold  

Karen Bennike, “Eufemia y su papá, Hilario”, Systime, 1992, kapitel: 1 – 16 
 

Ulla Håkanson m.fl., Eso Sí, Grafisk, 1987, kapitel: 20 om “México” 
 

“Bienvenidos a México”, Ahora, diciembre 2002, pp. 10-11 
 

“El día de los muertos”, Ahora, diciembre 2001, pp. 8-9 
 

Video fra DR2: “El día de los Muertos” – De trofaste døde, Temalørdag, 2002 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Her har eleverne fået et bredt indblik i Mexicos kulturelle og samfundsmæssige 

forhold. Spansk er brugt som adgangsvej til at forstå, hvad der rører sig i det 

mexicanske samfund og kultur. Via teksterne har jeg forsøgt at videreudvikle 

elevernes globale orienteringsevne samt deres interkulturelle forståelse. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I undervisningen er anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 

• Pararbejde  
• Gruppearbejde med tekstnære og brede spørgsmål 
• Elevfremlæggelser 
• Miniprojekter 
 

 

 

Titel 6 

 

La violencia doméstica 

Indhold Juan Mañas, Annette Robson og Dorthe Mondrup: ”El Bola”, Gyldendal 2007  
 

Film: ”El Bola, Marco film, 2000 
 

http://www.bebesymas.com/noticias/la-violencia-afecta-de-manera-negativa-al-

cerebro-de-los-ninos 

 

http://www.bebesymas.com/ser-padres/las-cifras-del-maltrato-infantil-oculto 

 

”Pandilleros de EGB”, ekstemporaltekst fra Cambio 16, 1996 

 

”Una menor pide protección tras ser brutalmente apaleada…” artikel fra El País, 

25.03.08 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
I dette forløb har målet været at videreudvikle elevernes kommunikative 
færdigheder. Jeg har specielt lagt vægt på læse- og tale- og skrivefærdighederne. 

http://www.bebesymas.com/noticias/la-violencia-afecta-de-manera-negativa-al-cerebro-de-los-ninos�
http://www.bebesymas.com/noticias/la-violencia-afecta-de-manera-negativa-al-cerebro-de-los-ninos�
http://www.bebesymas.com/ser-padres/las-cifras-del-maltrato-infantil-oculto�
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I forløbet har eleverne stiftet bekendtskab med et tema, som igennem årtier har 
forfulgt et mandsdomineret Spanien. Emnet er læst som et tema knyttet til 
”dagligdagen” i Spanien – dog med bevidsthed om, at tingene har ændret sig i 
mange spanske hjem. Eleverne har brugt spansk som adgangsvej til at forstå, hvad 
der sker i et spansksproget samfund og kultur.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
• Pararbejde  
• Gruppearbejde 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

La inmigración en España y los Estados Unidos (EE.UU) 

Indhold Dolores Soler-Espiauba ”Moros en la costa”, Kaleidoscope, 2004 
 

Immigration i Spanien p. 34 – 36 fra Dolores Soler-Espiauba ”Moros en la costa”, 

Kaleidoscope, 2004 
 

Birgit Tengberg-Hansen, “A que no”, Systime, 2007: p. 38 -39 

 

“La inmigración en cifas”, El País octubre de 2009 
 

Artikel fra El Sol, Octubre 05 “Los nuevos españoles” 
 

Hispanos en los Estados Unidos, eksamenstekst skr.eksamen hhx. 2006 

 

Clausen, Helene Balslev “Al otro lado”, p. 15, Gyldendal, 2004 

 

Ringgaard, Ulla “Retratos latinos en California”, p. 7-13, 15, 18, 77+78, 81+82, 

106-112”, Gyldendal, 2012 

 

Kledal, Aase “Somos latinos en the U.S., Systime, 2007 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Målet har været at give eleverne indblik i de samfundsmæssige forhold, der ligger 
til grund for immigration samt forstå hovedindholdet i de almene 
problemstillinger, der belyses inden for emnet. Der er trænet sprogfærdighed i 
form af indlæring af gloser, vendinger og udarbejdet resumeer. Der er desuden 
arbejdet med morfologi og syntaks med henblik på at videreudvikle den såvel den 
mundtlige som den skriftlige kompetence.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
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• Individuelt arbejde 

• Pararbejde  
• Gruppearbejde 

 

 

 

Titel 8 

 

El cine español – Pedro Almodóvar 

Indhold Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg-Hansen og Jørn Wiese, En vivo, Systime, 

1998, kapitel: 20 
 
Artikel fra www.ladanesa.com om Pedro Almodóvar, 07.01.07 - ¿Quién es 
Pedro Almodóvar? 
 
Artikel fra ECOS, oktober 2006 – Pedro Almodóvar el genio del cine español 

 
Uddrag fra artikel fra Cambio16 (07.04.05)  
 
Film: Todo sobre mi madre, 1999 
 
Film: Hable con ella,  2002 
 
Film: Los Abrazos rotos, 2010 
 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Formålet har været at introducere eleverne for en af Spaniens store 
kulturpersonligheder samt give dem redskaber til at forstå og tolke hans 

forskellige værker. Der er trænet læseforståelse, mundtlig redegørelse, 

samtalefærdighed samt lytteforståelse.   
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I undervisningen er anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, overhead og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
• Pararbejde  

• Gruppearbejde med tekstnære og brede spørgsmål 
• Gruppefremlæggelser  
• Videofilm 

 

  

Titel 9 

 

Spansk Virksomhedskommunikation 

Indhold  

Uddrag fra Lene Kirk-Sørensen og Birthe Nielsen, Systime, 2011 – Spansk 

virksomhedskommunikation 

 

Skriftlige eksamensopgaver niveau A hhx, del 3 af følgende opgaver: 

 

Decemberopgaven 2012 (Spain addict) 

http://www.ladanesa.com/�
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Augustopgaven 2012 (Los ninis en México) 

Juniopgaven 2012 (Fuga de cerebros) 
Augustopgaven 2011 (La generación del spanglish) 

Majopgaven 2011 (Los musulmanes) 

Decemberopgaven 2010 (El turismo solidario) 

Augustopgaven 2010 (Las entrañas de los encierros) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Målet har været at give eleverne indblik i spansk virksomhedskommunikation og 
samtidig lære dem at skrive spanske handelsbreve, mails samt interne meddelelser 
i overensstemmelse med gældende normer.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I undervisningen har vi anvendt følgende arbejdsformer: 
 
• Lærerstyret klasseundervisning (tavle, og PowerPoint) 
• Individuelt arbejde 
• Pararbejde / gruppearbejde 

• Gruppearbejde 

 

 

 


