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EMNE OG OMFANG              STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER og 

LÆRINGSMÅL: 
 

Samfunds – og 

kulturforhold i 

Spanien: 

Fra diktatur til 

demokrati 

 
I alt: 80 timer 

Kommunikation og dialekter – 
herunder at kunne udtrykke sig i et 
enkelt og alment spansk sprog i 
kendte emner og samfundsforhold  
 

Verbalperifraser og transparente 
ord 
 
Træning i interkulturel forståelse i 
form af syntaktiske  
sætningsøvelser 
 
Kendskab til forskellige 
grammatiske tider og 
sætningskonstruktioner i skriftlig og 
mundtlig sammenhæng 
 
Moderne fiktive – og ikke fiktive 
tekster fra Spanien, der omhandler 
Francos diktatur 
 
Tilrettelagt emnelæsning og forløb 
med udgangspunkt i filmen og 
undervisningsbogen: La Isla 
Mínima, af Helen Dyrst m.fl. 
 
 
Her afleveres skriftlige opgaver og 
udarbejdes mundtlige 
fremlæggelser ud fra filmen: La 
Isla Mínima, hvor der er stort fokus 
på elevernes forståelse af 
Spaniens overgang til Demokrati 
 
Der arbejdes med længere 
mundtlige oplæg med 
udgangspunkt i dialogerne fra 
bogen: La Isla Mínima samt 
spanske og danske artikler om 
Francos diktatur og Spaniens 
demokratiserings-proces 

Undervisningen gør eleven i 
stand til: 

• At kunne større og 
mere alment ordforråd 
i det spanske sprog 

• At redegøre for 
forskellige syntaktiske 
og grammatiske emner 
på spansk 

• At arbejde på et 
analytisk og 
fortolkende niveau ud 
fra forskellige 
spansksprogede artikler 
og ved hjælp af filmen: 
La Isla Mínima samt 
den dertilhørende bog. 

• Diskutere og 
argumentere for de 
afgørende elementer i 
Spaniens demokratiske 
opbygning og 
samfundsforhold 

• At tænke frit, fokusere 
på egen dømmekraft, 
styrke etiske 
overvejelser og skabe 
større selvstændighed 
og kærlighed i relation 
til verden 

• Samtale om indholdet 
på et mere alment 
spansk sprog 

• Skelne mellem 
forskellige litterære 
genrer og prosa 
tekster, der vedrører 
det Spanske diktatur 
under Franco 

• At vurdere egen 
dømmekraft, frie 



 
Der afleveres ugentligt en 
oversættelses og 
forståelsesopgave fra Spansk-
Dansk og fra Dansk-Spansk i dels 
ubearbejdet stof og kendt stof. 
 
Supplerende materiale med fokus 
på Spaniens historie og samtid : 
https://www.dr.dk/undervisning/s

pansk 
 
 

tænkning og etiske 
ståsted i forhold til det 
lærte stof 

• At forstå flere af de 
grammatiske emner i 
det spanske sprog samt 
konstruktioner af 
sætninger i skrift og 
tale 

 


