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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb (uge 41 – 45) 

 

Titel 2 Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb (uge 46 – 12) 

 

Titel 3 España al revés (overgangstekster) (uge 13 – 20) 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb (uge 41 – 45) 

Indhold Begynderbogsundervisning baseret primært på konstruerede tekster. Der er arbejdet 
med helt basale lytte-, læse- og talestrategier i træningen af elevernes mundtlige 
sprogfærdighed. Skriftligt er der arbejdet med simple sætningskonstruktioner samt 
anvendelsen af digitale hjælpemidler  
 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

”Lysten til at lære” et nyt sprog. Hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemid-
ler/ digital dannelse samt grundlæggende morfologi og syntaks.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/læreroplæg/gruppearbejde/individuelt arbejde 
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Titel 2 

 

Begynderbogsundervisning uden specificerede undervisningsforløb (uge 46 – 12) 

Indhold Undervisningen baseres primært på konstruerede tekster og audiovisuelt materiale. 
Til hovedparten af teksterne anvendes tekstnære spørgsmål i træningen af elevernes 
mundtlige og skriftlige sprogfærdighed. Der er trænet et alment ordforråd for at 
styrke elevernes præsentationsevne (præsentationer af bl.a. dem selv samt af andre).  
 
Der arbejdes specifikt med fagets centrale hjælpemidler, herunder digitale hjælpe-
midler samt grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning (syn-
taks og morfologi) 
 
 

Omfang 

 

21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Transparente ord og faste vendinger samt grundlæggende opbygning af specifikt 
ordforråd og grundlæggende syntaks 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/læreroplæg/gruppearbejde 

 

Titel 3 

 

España al revés (overgangstekster) 

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

p. 5 – 8, 9 – 10, 13– 4, 16– 17  

 

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

 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb får eleverne et bredt indblik i Spanien. Via emnelæsningen erhverver 
eleverne sig et bredt indblik i væsentlige sider af Spaniens kulturelle og sam-
fundsmæssige forhold.  
 
Der arbejdes med ekstensiv og intensiv læsning af tekster. Eleverne træner deres 
interkulturelle kommunikative kompetence, evne til at sammenligne Danmark og 
Spaniens samfunds- og kulturforhold.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde  

 

 


