
Spansk i 1. hf 2021-2023 
 
INTENDERET STUDIEPLAN FOR SPANSK 1. HF (FORTSÆTTER SPANSK B) 

Kalender Pensum Materialer Faglige mål 
1. hf 20-21 
 
3 lektioner 
ugentligt i 
35 uger = 
78,75 timer 

Temaforløb: 
1. Diferencias culturales 
2. El día de los muertos 
3. Cuentos 
4. México/jóvenes en LA 

 
Grammatik: 
perfektum, imperfektum, 
gerundium, personlige 
pronominer 
 
 

"Un mes en Málaga” 
”Min Læring” 
(grammatik) 
 
Spansksprogede 
tekster både moderne 
tekster (artikler, 
skønlitterære, 
fagtekster), eventyr, 
(folke- og moderne), 
sange mv. 
 
 
 

Eleverne skal kunne: 
- forstå 
hovedpunkterne i et 
tydeligt talt spansk om 
almene og kendte 
emner formidlet 
gennem forskellige 
medier 
 
- læse og forstå 
ubearbejdede 
spansksprogede fiktive 
og ikke-fiktive tekster 
 
- deltage i samtale og 
diskussion på et klart 
og nogenlunde 
flydende spansk, 
herunder beskrive 
oplevelser og 
begivenheder samt 
begrunde og forklare 
holdninger 
 
– præsentere og 
redegøre for kendte 
problemstillinger på et 
klart og nogenlunde 
flydende mundtligt 
spansk 
 
– udtrykke sig skriftligt 
på et ukompliceret og 
sammenhængende 
spansk 
 
– analysere og fortolke 
tekster inden for 
forskellige genrer samt 
sætte den enkelte 
tekst ind i kulturelle, 
interkulturelle, 
historiske og 
samfundsmæssige 
sammenhænge 
 
– perspektivere den 
erhvervede viden om 
samfunds- og 



kulturforhold i de 
spansksprogede 
områder til andre 
samfunds- og 
kulturforhold 
 
– behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre fag 
 
 – demonstrere viden 
om fagets identitet og 
metoder 
 
– benytte viden om, 
hvordan man lærer 
fremmedsprog i det 
daglige arbejde. 

2. hf 22-23 
3 lektioner 
ugentligt i 
30 uger = 
67, 5 timer 

Temaforløb (fx): 
Imigración 
Argentina eller Colombia hoy y 
antes 
Almodóvar (Volver) 
 
Grammatik: 
datider, pronominer,  
gradbøjning, futurum, 
konditionalis, imperativ 
 

Spansksprogede 
tekster både moderne 
tekster (artikler, 
skønlitterære, 
fagtekster), eventyr, 
(folke- og moderne), 
film, sange mv. 
 
 
  

Eleverne skal kunne: 
– forstå 
hovedpunkterne i et 
tydeligt talt spansk om 
almene og kendte 
emner formidlet 
gennem forskellige 
medier 
 
- læse og forstå 
ubearbejdede 
spansksprogede fiktive 
og ikke-fiktive tekster 
 
- deltage i samtale og 
diskussion på et klart 
og nogenlunde 
flydende spansk, 
herunder beskrive 
oplevelser og 
begivenheder samt 
begrunde og forklare 
holdninger 
 
– præsentere og 
redegøre for kendte 
problemstillinger på et 
klart og nogenlunde 
flydende mundtligt 
spansk 
 
– udtrykke sig skriftligt 
på et ukompliceret og 
sammenhængende 
spansk 
 



– analysere og fortolke 
tekster inden for 
forskellige genrer samt 
sætte den enkelte 
tekst ind i kulturelle, 
interkulturelle, 
historiske og 
samfundsmæssige 
sammenhænge 
 
– perspektivere den 
erhvervede viden om 
samfunds- og 
kulturforhold i de 
spansksprogede 
områder til andre 
samfunds- og 
kulturforhold 
 
– behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre fag 
 
 – demonstrere viden 
om fagets identitet og 
metoder 
 
- benytte viden om, 
hvordan man lærer 
fremmedsprog i det 
daglige arbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


