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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Begyndersystem:
Introducción a la lengua y las culturas hispanohablantes
Titel 2
Los jóvenes en España, cultura, historia y vida cotidiana
Titel 3
México, historia, cultura y migración
Titel 4
Frida Kahlo, arte y vida privada.
………………………………………………………………………………

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb
Titel 1:
Introducción a la lengua y las culturas hispanohablantes
Indhold:
Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese:
En Vivo
Tekstbog og øvebog. kap. 1 til 31
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Supplerende stof: Aprende.dk
Omfang: 17 uger
Særlige fokus punkter:
Formålet med undervisningen har været, at kursisterne skal kunne læse og forstå spanske
tekster.
Tale et klart og nogenlunde flydende spansk, om enkle og kendte emner indenfor kultur og
samfund.
Tilegne sig kendskab til kulturelle og samfundsmæssige forhold inden for det
spansksprogede område.
Oversætte enkle tekster fra dansk til spansk og omvendt
Beherske den elementære grammatik
……………………………………………………………………….

Titel 2
Los jóvenes en España, cultura, historia y vida cotidiana
Indhold: La Buena Vida , af Rosenkilde, Eva , Gyldendal 2008.
Supplerende stof: Tamara la madrileña tekst fra Loumann Ole: Retratos,
Sange med fokus på grammatik: Marc Anthony: Vivir mi vida, Juanes y Nelly Furtado:
Cada vez og Joey Montana: Picky. Nicky Jam y Enrique Iglesias: El perdón.
Film: Princesas og Hable con ella.
Omfang: 6 uger
Særlige fokus punkter:
Fokus på Spaniens historie, kultur, geografi og opdeling i regioner samt fokus på de unges
liv i Spanien og den spanske familiekultur.
Fokus på mundtlig fremstilling, træning i at kunne gengive små tekststykker på spansk.
Træning i billedbeskrivelse på spansk.
Fokus på grammatik: verber, de to datider og verbale perifraser.
……………………………………………………..
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Titel 3
México, historia, cultura y migración
Indhold: Pilmark, Kristina og Olesen Lotte:
Mosaico Mexicano forlaget Gyldendal, 2016
Supplerende stof:
Quizlet med fokus på termer indenfor emnet.
Sange med fokus på emnet: Molotov: Frijolero, Los Rakas: Sueño americano, Calle 13:
Latinoamérica, Manu chao: Clandestino, Carlos Santana: Migra.
P1 feature: La Bestia – feature om toget til USA.
Film: Sin nombre og La zona.
Omfang: 5 uger
Særlige fokuspunkter:
Introduktion til Mexicos historie og en meget kort introduktion til den præcolumbianske arv.
Fokus på nutidens Mexico med særligt vægt på social usikkerhed, bander, kriminalitet og
migration til særligt USA.
Fokus på korte mundtlige præsentationer, samt tekstlæsning indenfor emnet.
Arbejde med grammatik, sætningskonstruktioner og repetition af udtaleregler på spansk.
………………………………………………………….

Titel 4
Frida Kahlo, arte y vida privada.
Indhold: Havsteen Marianne og Hernández Estibaliz:
“Frida Kahlo y Diego Rivera”
Gyldendal, 2002.
Supplerende stof: Frida Kahlo – egne ejercicios/ øveleseshæfte. Billedbeskrivelser samt
kursistoplæg om udvalgte billeder fra bogen.
Musik: sange af Julieta Venegas med tilhørende øvelser, samt introduktion til corridos
méxicanos.
Omfang: 4 uger
Særlige fokuspunkter:
Fokus på kursistoplæg, billedbeskrivelse og formidling på spansk.
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