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I dette forløb præsenteres eleverne for nogle af årsagerne til 
Latinamerikas tilblivelse, historie, kultur og fremtidige 
udfordringer. 
Eleverne kommer til at arbejde intenst med Maya – og 
Aztekerkulturen. Eleverne skal samtale på spansk, se forskellige 
film og udarbejde individuelle produkter/værker til forløbet. 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale: 
”Apocalipto”. 2006. En film af Mel Gibson. En film baseret på 
maya – og azteker kulturen og historien før Columbus’ og 
Cortez’ opdagelse og invasion af Mellemamerika.  
“La sal de la tierra ( Jordens Salt )”. 2014. Dokumentarfilm af 
Wim Wenders og Juliano Salgado.  

Undervisningen gør eleven i stand til: 
 
At lave en filmanalyse og bruge gældende, spanske 
fagtermer.  
At forstå Latinamerikas skabelsesproces i form af fiktion og 
fakta. 
At kunne lave kildekritik. 
At forstå, hvordan vores verden er formet af tidlig indiansk 
kultur og viden. 
 
At kunne vise praksis i øget abstrakt tænkning i stoffets 
kompleksitet samt forstå verden er en helhed. 
 
At kunne se det spanske sprog i en global kontekst. 
 
At arbejde i et større ordforråd på spansk. I kraft af 
sideløbende grammatikøvelser samt mundtlige øvelser. 
 
Diskutere og argumentere for de afgørende elementer i 
Latinamerikas historie, kultur og samfundsforhold. 
 

Civilisationssammenstød 

og immigration fra 

Mexico til USA.  

Omfang: 20 timer 

I dette forløb bringes Samuel Huntingtons tese om 
civilisationernes sammenstød ind i den aktuelle konflikt mellem 
Mexico og USA, hvorefter USA’s rolle afslutningsvis undersøges i 
en Latinamerikansk kontekst. Forløbet er bygget op om 

At kunne sætte begreberne immigration, migration, flugt, 
politik og samfundsmekanismer ind i en global og 
latinamerikansk kontekst. 
 



 
 

gruppearbejde og en afslutningsvis skriftlig opgave med en 
mundtlig fremlæggelse i stoffet.  
 
Materiale: 
 ”Civilisationernes sammenstød: Mod en ny verdensorden”. Af 
Samuel Huntington. 2006. 30 sider fra interview ved Noa 
Redington. 
 
Al otro lado – el sueño americano”. 2008. Af Helene Balslev 
Clausen.  
DR, Horisont. Dokumentarprogram: Ekstrem verden – Ross 
Kemp i Mexico. Sendt d.13. april 2018 om konflikten mellem 
Donald Trump og Mexico. 

At styrke det spanske ordforråd i en mere mundtlig ramme 
samt analysere samfundsforholdene i Mexico. 

 

At perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og 
historisk. 

Danmark og 

Latinamerika – mellem 

to kulturer 

Omfang: 20 timer 
 

I dette forløb arbejdes der med filmen Entre dos culturas, der 
portrætterer to unge mennesker, Samanta og Rama, som er 
halvt danske og halvt mexicanske. De er begge bosat i 
Danmark og er vokset op i mellem disse to verdener og 
kulturer.  
 
Der arbejdes her med oversættelse fra Spansk til Dansk og 
fremlæggelser, der analyserer kulturforskellene og lighederne i 
Latinamerika og Danmark.  
 
Materiale: 
“Entre dos culturas”. 2008. Kirsten Arleth. 
 
 
 

At kunne forstå og rumme de store kulturelle skel og 
ligheder mellem Danmark og Latinamerika.  
 
At kunne perspektivere det læste og bearbejdede stof til 
tidligere forløb i undervisningen. 
 
At udvikle en global fornemmelse for Danmark og 
Latinamerika.  
 
At styrke og udvide det spanske ordforråd i forskellige, 
tematiske kontekster. 
 
At vurdere egen dømmekraft, frie tænkning og etiske 
ståsted i forhold til det lærte stof.  
  
 


