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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vintereksamen 2018 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf enkeltfag 

Fag og niveau Spansk B 

Lærere Frederik Justiniano Gøth, Natalia Auer 

Hold 7spB1V18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 I-bogen ’El sur’ (Systime) 

Titel 2 La familia 

Titel 3 Jóvenes en España 

Titel 4 Bolivia 
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Titel 1 

 

Begyndersystem 

Indhold Kernestof  

 

2) Marcelo Cea & Fernando López Serrano (2012): El sur (Ibog). Aarhus: 

Systime: http://elsur.systime.dk/ 

 

 

Omfang 

 

110 timer 

Særlige fokuspunkter  

 At forstå hovedindholdet om almene emner 

 At deltage i en samtale på spansk om almene emner 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

       Virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

Titel 2 

 

La familia: I dette tema har vi specielt fokuseret på forhold mellem de for-

skellige generationer i en spansk familie 

 

Indhold Kernestof  

 

España, L. (Producer). (1996). Isabel, capítulos 1-5. [didaktisk serie]. England: 

BBC education. 

 

Rosenkilde, E. (2013): Manuskripterne til fiktionsserien Mi querida familia, 

kapitel 1-5. København: Gyldendal  

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokuspunkter  

 At forstå hovedindholdet om kendte emner 

 At deltage i en samtale på spansk om kendte emner 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

Virtuelle arbejdsformer 

Mundtlig fremlæggelse af materialet 

 

 

Titel 3 

 

Jóvenes en España: I dette emne har vi fokuseret på den spanske 15-M be-

vægelse, også kaldet los indignados, 

Indhold Kernestof 

http://elsur.systime.dk/
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Tengberg, B. (producer) (2012). Manuskriptet til filmen og filmen Protestas en 

Madrid – Sobre el 15M. Madrid: Tengberg Media 

 

Loumann, Ole (2010). Nuevos relatos. La generación de los mil euros s.16-22. 

København: Forlaget Gyldendal. 

Ricardo 

 

Loumann, Ole (2008). Nuevos retratos. Tamara - la madrileña s.24-30. Køben-

havn: Forlaget Gyldendal.  

 

Paulsen, Lasse-Emil & Albertsen, Dan (2009). Gente que cuenta kap 2. Ricardo 

s.19-25. København: L&R Uddannelse. 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

40 timer 

Særlige fokuspunkter  

 

 At forstå hovedindholdet om kendte emner 

 At læse og forstå ubearbejdede tekster 

 At udtrykke sig skriftligt på spansk om almene emner 

 At beskrive et billede 

 At relatere den erhvervede viden om kulturforhold i Spanien til egne 

kulturforhold   

 At kunne forholde sig til karriere og arbejdsmarked internationalt 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

Virtuelle arbejdsformer 

Mundtlig fremlæggelse af materiale 

 

 

 

 

Titel 4 Bolivia: I dette emne har vi fokuseret på de oprindelige folk i Bolivia om 

deres sprog og kultur. 

Indhold  

Windeløv, Martin (2014). Retratos bolivianos. Introdución, s.24-39, s.52-59, 

s.78-86, s.94-111. Letland: Gyldendal  

 

Omfang 

 

30 timer 

 

Særlige fokuspunkter  At forstå og redegøre for kendte emner 

 At deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene em-
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ner 

 At kontrastere med danske forhold, samt at snakke om global udvik-

ling. 

 At blive bekendt med innovative former for udviklingsarbejde i lo-

kalmiljøer. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

Virtuelle arbejdsformer 

 

 

Derudover har følgende links (samt undersider hertil) været brugt i undervisningen og er tilladte til brug 

under eksamen: 

https://www.spanishdict.com/conjugation 

https://www.spanishdict.com/translation 

http://spanskgrammatik.dk/ 

https://fronter.com/vuc/ 

https://www.spanishdict.com/conjugation
https://www.spanishdict.com/translation
http://spanskgrammatik.dk/
https://fronter.com/vuc/

