
PROJEKT 1d uge 51 
 
HISPANICS in the USA 
 
Hver projektgruppe har valgt en etnisk gruppe at arbejde med. 
Nogle generelle spørgsmål skal alle grupperne besvare: 

- hvorfor er de emigreret til USA? 
- Hvordan er forholdene for immigranterne i USA? Tænk her på f.eks. integrationen i det 

amerikanske samfund mht børn, skolevæsen, sprog, arbejdsvilkår m.v. 
Herudover er der en liste af mulige emner som I kan tage op til behandling, nemlig den liste der 
fremkom efter vores brainstorming: 

- Music, dance, lyrics 
- Politics 
- Discrimination 
- Tradition & historical background 
- Religion 
- Youth cultures 
- …. 

 
Produktkrav: 
Hver gruppe skal aflevere en skriftlig rapport på minimum 8 sider (dvs 2 sider pr medlem) samt 
holde et kortere foredrag for klassen. Raporten skal være et fælles gennemskrevet arbejde.  
Rapport og foredrag er på engelsk eller spansk 
 
Arbejdsmetode: 
Grupperne arbejder selvstændigt med det valgte emne, laver selv en indsnævring / nærmere 
definering af gruppens emnefelt og arbejdsområde og skriver en synopsis, søger selv materiale, og 
holder selv orden og justits undervejs i forløbet. 
Hver dag vælges en referant og ordstyrer der sørger for at få nedskrevet aftaler og arbejdsopgaver 
og som hver dag kl. 15:30 indleverer en skriftlig dagsrapport på Netstudier. 
Gruppen sørger selv for at give hinanden lektier og uddele arbejdsopgaver. 
Lærerne er til stede som konsulenter i vidt omfang. NG har dog omsorgsdag om onsdagen. 
 
Ugeplan: 
Gruppearbejde ma-to, fremlæggelser fredag fra 2.modul.  
 
 
GODE IDEER til projektarbejdet 
Start med en brainstorming om emnet - og skriv enten idéerne ned hulter til bulter, eller strukturér 
dem i et mind-map eller lignende. 
 
Og stil så Jer selv nogle spørgsmål om emnet: 

- Hvad vil vi godt vide om det? 
- Hvilke spørgsmål er de vigtigste? Prioritér og fokusér 
- Hvordan skal vi få dem besvaret? 
 

Lav så en kort synopsis der omfatter jeres ideer på dette tidspunkt for hvorledes den endelige 
opgave skal struktureres. 
     NG & CJ 10.09.04 



GRUPPERNE: 
 
Mexico 1 :   Louise R, Trine, Nanna, Anne 
Mexico 2 :  Mia, Cecilie, Lea, Line 
Puerto Rico :  Marina, Eva, Catrine, Suzanna 
Guatemala :  Stine, Signe, Louise O, Julie 
Cuba 1 :  Ida, Sophie, Nina, Katrine 
Cuba 2 :  Sarah, Lærke, Iben, Camilla 


