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Undervisningsbeskrivelse  
 

Spansk B, valgfag 2. hf, VUC Vest Esbjerg. 
 

Termin Maj-juni 15/16 

Institution VUC Vest Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Spansk B 

Lærer(e) Gro Birkeland Nielsen 

Hold 14SP0B12 E14 Spansk B, VAF 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundforløb med begyndersystemet En Vivo 

Titel 2 Miniemne og grammatik 

Titel 3 Emne 1: Papeles tradicionales de hombre y mujer en España 

Titel 4 Emne 2: Migración 

Titel 5 Emne 3: Criminalidad 

Titel 6 Eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 

 

Grundforløb med begyndersystemet En Vivo 

Indhold Kernestof: 

En Vivo Tekstbog, Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg og Jørn Wiese 

 Kap 1-30 (s. 10, 12-13, 15-24, 28-30, 32-48, 51-54, 56-72, 75-77, 79-86, 88-

94, 98-99, 103-105, 109-113, 116-118, 120-131, 168-176, 178, 186-190, 218-

226, 235-236 (samt mundtlige henvisninger til grammatik paragraffer fra 

s.158-229 foruden de ovennævnte) 

En Vivo Øvebog, Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg og Jørn Wiese 

 Mundtlige og skriftlige øvelser til kap 1-30. 

 

Supplerende stof: 

Kopier fra La Amarilla Spansk Brugsgrammatik, Anny Holmgaard, s. 21 

 

Introduktion til hjemmesider og Apps: 

- Quizlet 

- Audio-lingua.eu  

- ”Træneren” 

- Duolingo 

- El conjugador 

 

Link: http://gringoespanol.com/quickies/ser-estar/ (anvendelsen af ser og estar)  

 

Kompendium med PowerPoint grammatikslides (Udleveret som supplement, men 

ikke anvendt yderlige i undervisningen) 

 

 

 

Omfang 

 

96 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Højtlæsning, udtale, glosetræning, lytteforståelse samt arbejde med gengivelse af 

tekst og spørgsmål til indhold. Fokus på samtalefærdighed om personrelaterede 

samt nære og tilgængelige samfunds- og kulturrelaterede temaer.  

Gennemgang af grammatikken til kap 1-30 i En Vivo, med særligt fokus på de 4 

nutidsrelaterede tider: nutid, udvidet nutid, nær fremtid og førnutid. Ligeledes fo-

kus på kongruens og anvendelsen af ser og estar. 

Introduceret til præteritum og imperfektum samt personlige pronomener.  

 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt 

arbejde.  

 

 

 

 

http://gringoespanol.com/quickies/ser-estar/


 

Side 3 af 7 

 

 

Titel 2 

 

Miniemne og grammatik 

Indhold Kernestof: 

Mundos tekstbog, Bodil Hellstrøm Groth og Sverre Aass, 1995, teksterne: 

Fórmulas de cortesía y costumbres; Los jóvenes españoles; Chile, un país de 

América del Sur; Andalucía; La América Latina; El País Vasco; México; Madrid 

 

Supplerende stof: 

Spontant Spansk, Paul Klitnæs, Systime 2007-08, side 10-35, 39-47, 50-56 

 

Introduktion til hjemmesiden Quizlet og app’en el conjugador 

 

 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Højtlæsning, udtale, glosetræning samt arbejde med gengivelse af tekst og 

spørgsmål til indhold med mundtlige oplæg. Forskellige øvelser til sætningsop-

bygning med brugen af hitverber og gloser fra kernestoffet. Fokus på mundtlig-

hed og ordforråd. 

 

Særligt fokus på de 4 nutidsrelaterede tider: nutid, udvidet nutid, nær fremtid og 

førnutid.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt 

arbejde.  
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Titel 3 

 

Papeles tradicionales de hombre y mujer en España 

Indhold Kernestof: 

Icíar Bollaín y Alicia Luna: Te doy mis ojos: Las escenas: 2, 3, 4, 5, 19, 34, 35, 53, 

64, 65, 66, 67, 68, 69 

 

Tina Lindgreen, 1997. Yo soy el puente que le une con España 

 

Guía de la buena esposa: 11 reglas para mantener a tu marido feliz 

http://www.taringa.net/comunidades/feminismo/6082806/Espana-La-mujer-

ideal-en-1953-Franquismo.html 

 

Film: Te doy mis ojos 

 

Supplerende stof: 

Ole Louman, 1995: Retratos (Indledning på dansk), s. 7-10 

 

Tina Lindgreen, 1997. Yo soy el puente que le une con España (Indledning på 

dansk), s. 5-7 

 

Omfang 

 

37 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Interkulturel forståelse for spansksproget kultur og samfundsforhold, og sam-

menligning med eget land. 

Sideløbende arbejde med billedbeskrivelser. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt 

arbejde. Oplæg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/comunidades/feminismo/6082806/Espana-La-mujer-ideal-en-1953-Franquismo.html
http://www.taringa.net/comunidades/feminismo/6082806/Espana-La-mujer-ideal-en-1953-Franquismo.html
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Titel 4 

 

Migración 

Indhold Kernestof: 

Bog: Dolores Soler-Espiauba ”Moros en la costa”, kap: 1,2,3,4,8,12 og 13 

+ opgaver 

 

Fra Al otro lado – el sueño americano, Helene Balslev Clausen m.fl. Gyldendal, 

2008: 

- “Sueños”: Héctor Nieto Montoya 

- “El paso”: César Urbina Nieto 

- “Al otro lado”: Armando Vargas 

 

Film: Sin Nombre, 2009 

 

Supplerende stof: 

Artikel (på dansk) http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2014-03-28-

bl%C3%A5frosne-drenge-hang-i-net-under-lastbil 

 

La amarilla, Anny Holmgaard: 21-25, 31-32, 35-37, 45-47, 49-60 

 

Generel introduktion (på dansk): Somos Latinos in the U.S, Aase Kledal, 2008 

 

Forord (på dansk): Al otro lado, Helene Balslev Clausen m.fl.Gyldendal, 2008 

 

Immigration i Spanien: Forord fra Lærerens bog: Moros en la costa. 

 

Omfang 

 

33 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Højtlæsning, udtale, glosetræning samt arbejde med gengivelse af tekst og 

spørgsmål til indhold. Forskellige øvelser til sætningsopbygning med brugen af 

hitverber og gloser fra kernestoffet. 

 

Særligt fokus på de 4 nutidsrelaterede tider: nutid, udvidet nutid, nær fremtid og 

førnutid.  

 

Særligt fokus på arbejdet med samtaleforståelse i forbindelse med billedbeskrivel-

se, og træning af faste indledere hertil. Ligeledes træning af hitverber og anvendel-

se af disse.  

Arbejde med de fire nutidsrelaterede tider: nutid, udvidet nutid, nær fremtid og 

førnutid. Ligeledes gennemgang af pronomener, datider samt ser og estar.  

 

Kursistfremlæggelser af billedoplæg 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt 

arbejde.  

 

 

 

http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2014-03-28-bl%C3%A5frosne-drenge-hang-i-net-under-lastbil
http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2014-03-28-bl%C3%A5frosne-drenge-hang-i-net-under-lastbil
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Titel 5 

 

Criminalidad 

Indhold Kernestof: 

Bog: 

Destino: La cárcel, Manuel L Alonso, 1998 + opgaver. 

 

Artikler:  

Así fue la captura de “El Chapo” Guzmán. Juan Carlos Pérez Salazar – BBC Mundo, 

Ciudad de México, 2014 

(http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140223_ 

mexico_joaquin_chapo_guzman_asi_fue_captura_jcps) 

 

Joaquín “El Chapo” Guzmán ya tiene un narcocorrido sobre su captura. 

Redacción/Sinembargo, 2014 

(http://www.sinembargo.mx/26-02-2014/916300) 

 

Paso a paso, así fue la captura de “El Chapo” Guzmán. CNN Expansión, 9 enero 2016 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/09/paso-a-paso-asi-fue-la-captura-de-el-chapo-

guzman/ 

 

Irene volvió a la vida. El periódico mejicano “Quequi”, 3 de mayo de 2010 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0CMNarbo7hHV3lWR1hHaFVHc1E&usp 

=sharing&tid=0B0CMNarbo7hHUEkyUlpmRC1RcDA 

 

Film: María llena eres de gracia 

 

Supplerende stof: 

Film: Narcocultura 

  

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokus på læseforståelse af ekstensivt læst tekst 

Arbejde med gloser og tiderne: datid og ren fremtid samt passivkonstruktion og anden 

brug af gerundium. 

Højtlæsning med efterfølgende samtale omkring tekstens handling. Fokus på spørgsmål 

og svar.  

Intensiv læsning af artiklerne.  

Billedbeskrivelse og arbejdet med mundtlig fremstilling. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.  

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140223_
http://www.sinembargo.mx/26-02-2014/916300
http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/09/paso-a-paso-asi-fue-la-captura-de-el-chapo-guzman/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/09/paso-a-paso-asi-fue-la-captura-de-el-chapo-guzman/
https://drive.google.com/folderview?id=0B0CMNarbo7hHV3lWR1hHaFVHc1E&usp
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Titel 6 

 

Eksamensforberedelse 

Indhold Kernestof: 

Repetition af kernestoffet fra titel 3, 4 og 5. 

 

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Glosetræning samt arbejde med gengivelse af tekst og spørgsmål til indhold, 

gennem fremstilling af tip en 13’er med spørgsmål og svarmuligheder.  

Træning af sproglige indledere, referater, perspektivering til kendt materiale. 

Særligt fokus på de 4 nutidsrelaterede tider: nutid, udvidet nutid, nær fremtid og 

førnutid, samt modalverber. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og individuelt 

arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 


