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Kursplan
Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng,
Grundnivå
Spanish I for Teacher Education Students 30 Credits*, First Cycle

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar grundläggande
kunskaper om det spanska språket och spanskspråkig kultur och litteratur.
De studerande ska förbereda sig för en framtida yrkesprofession som
språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar
självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna
lärandet.
Delkurser
1. Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
·
·
·
·
·

förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt
redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
använda grammatiska grundbegrepp för att beskriva svenskt
och spanskt språkbruk
kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska
texter
redogöra för och tillämpa spansk formlära
reflektera över grammatikens roll i språkundervisning.

2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
·
·
·

* 1 Credit = 1 ECTS

redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter
av det spanska språket i spansktalande områden
visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och
betoningsregler
redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika
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·

·
·

·
·

spansktalande områden
kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika
register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program,
webbaserade audiovisuella medier och filmer
kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig
framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt
uttryck
tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning
reflektera över den talade spanskans olika register och
geografiska variation i relation till språkundervisningen.

3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5
högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
·
·
·
·
·
·

redogöra för den spansktalande världens
samhällsförhållanden från ett interkulturellt perspektiv
redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den
spansktalande världens historia
redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden
och kulturella fenomen i spansktalande länder
sätta kulturella uttryck i den spansktalande världen i ett större
historiskt och kulturellt sammanhang
reflektera över etnicitet och genus i den spansktalande världen
reflektera över och diskutera vad kulturens roll i
språkundervisningen kan innebära.

4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar kunskaper om
modern spanskspråklig litteratur samt en förmåga att relatera litterära
uttryck till ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
·
·
·

läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika
litterära genrer
analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att
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·

såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större
historiskt och kulturellt sammanhang
reflektera över och diskutera litteraturens roll i
språkundervisningen.

5. Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande
kunskaper i språkdidaktik genom att tillägna sig en teoretisk grund
som kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse
för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
·
·

·
·

visa kunskap om de främmande språkens historiska
utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
visa grundläggande kunskaper om centrala
språkinlärningsteorier och deras betydelse för
språkundervisningen
visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på
de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
på målspråket diskutera och reflektera över språkdidaktiska
frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och
arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets
styrdokument.

6. Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande befäster och fördjupar
sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar
förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan.
Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella
och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att
den studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga
språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·

visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov
och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta
innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till
målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
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·

·

·

·

visa fördjupade kunskaper och förståelse för centrala
språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till
dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av
språkundervisning
visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers
muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika
teorier om bedömning och skolans styrdokument
visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och
använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika
tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion
kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkurs 2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Delkurs 3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5
hp
Delkurs 4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 hp
De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
eller
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de
studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska
läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa
delkurs 6, Språkdidaktik B.
Delkurser
1. Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en repetition av de spanska verbens
böjningsmönster från tidigare förvärvade kunskaper samt en
systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans
grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I delkursen ingår
tillämpningsövningar som innefattar träning i att förklara grammatiska
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sammanhang med ett visst fokus på den kontrastiva analysen av
spanskans och svenskans strukturella skillnader där
översättningsövningar från svenska till spanska ingår. I delkursen
behandlas även grammatikens roll i undervisningen av spanska som
främmande språk.
2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och
betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag
med fokus på språkbruk. Lexikalisk variation och olika register av den
talade spanskan behandlas med utgångspunkt i diverse audiovisuella
material, såsom tidningsartiklar, nyhetsrapporter, filmer och
dokumentärer. Delkursen behandlar även spanskans fonetiska
variation ur ett dialektalt perspektiv. Både muntliga presentationer och
diskussioner i grupp är centrala delar av delkursen. I delkursen
studeras även muntlig språkfärdighet ur ett didaktiskt perspektiv.
3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5
högskolepoäng

Delkursen omfattar en bred översikt av spansk och
spanskamerikansk historia och samhällsliv. I undervisningen används
sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella
material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella
perspektiv. Delkursen innefattar även diskussioner om kulturella och
sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i
begreppet interkulturell kompetens. Frågor om etnicitet och genus
utgör en del av delkursens innehåll. I delkursen behandlas också
kulturens roll i språkundervisningen.
4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av modern litteratur från den
spansktalande världen och baseras på ett urval av spanska och
spanskamerikanska skönlitterära verk från 1900- och 2000-talen.
Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med
hjälp av grundläggande litterära begrepp.Verken sätts också i relation
till deras historiska och kulturella sammanhang. Delkursen behandlar
också litteraturens roll i språkundervisningen.
5. Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng
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Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala
frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation
till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans
styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk
skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i delkursen
är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande i
allmänhet och av spanska som främmande språk i synnerhet.
Genom att även studera aktuella styrdokument i form av läroplan,
kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan
teori och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla
delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta
undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren
i sitt uppdrag i skolan.
6. Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier
knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och
en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för
språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller
om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning
om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de
studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga
att självständigt väga och värdera olika teorier. De studerande
fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning
och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används
inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas
förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa
teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.
Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftliga prov, aktivt deltagande i seminarier
samt en nätbaserad skriftlig sluttentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter,
aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig nätbaserad tentamen.
Delkurs 3 examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter
och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt
deltagande i seminarier och forumdiskussioner samt muntliga
redovisningar.
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Delkurs 5 examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt
deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga
presentationer.
Delkurs 6 examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt
deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga
presentationer.
Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Undervisningen i delkurserna 1-4 sker på spanska. I delkurs 5 och 6 sker
undervisningen på svenska.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på fyra
delkurser inklusive delkursen Språkfärdighet och grammatik och den lästa
didaktikkursen.
Betygsrapportering:
Delkurs 1: Språkfärdighet och grammatik - 7,5 hp
Delkurs 2: Fonetik och muntlig språkfärdighet - 5 hp
Delkurs 3: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle - 5,5
hp
Delkurs 4: Modern spanskspråkig litteratur - 6 hp
Delkurs 5: Språkdidaktik A - 6 hp
Delkurs 6: Språkdidaktik B - 6 hp

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska 3
Övrigt

Ersätter SP1046.
Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom
ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max
två dagar.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och
internetuppkoppling.
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Learning Outcomes

The overall objective of the course is for students to develop basic
knowledge of the Spanish language and Spanish-language culture and
literature. Students will prepare for a future profession as language
teachers. An overall objective is also that students develop independence in
their studies and an ability to reflect on their own learning.
Upon completion of the course, students will be able to:
1. Language Proficiency and Grammar
·
·
·
·
·

explain grammatical aspects of the Spanish language and describe
structural differences between Spanish and Swedish
use basic grammatical concepts to describe Spanish and Swedish
language usage
comment on and explain form theory and syntax in authentic texts
explain and apply Spanish form theory
reflect on the role of grammar in language education.

2. Phonetics and Oral Language Proficiency
·
·
·
·

·
·

·
·

explain and compare phonetic and phonological aspects of the
Spanish language in Spanish-speaking regions
demonstrate knowledge of language phonology in relation to rules
for spelling and word stress
compare the phonetic and phonological features of different
Spanish-speaking regions
comment on the content of longer presentations that demonstrate
different registers of spoken Spanish, such as news, TV
programmes, web-based audiovisual media, and films
communicate orally with an acceptable pronunciation
debate on a particular subject and in their own oral presentation
demonstrate the ability to express themselves coherently and
correctly
apply presentation techniques in oral presentations
reflect on the different registers and geographical variations of
spoken Spanish in relation to language education.
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3. The Spanish-Speaking World - History, Culture and Society
·
·
·
·
·
·

explain the social conditions of the Spanish-speaking world from an
intercultural perspective
describe certain key events in the history of the Spanish-speaking
world
explain and discuss current sociopolitical conditions and cultural
phenomena in Spanish-speaking countries
place cultural expressions from the Spanish-speaking world in a
larger historical and cultural context
reflect on ethnicity and gender in the Spanish-speaking world
reflect on and discuss what the role of culture in language education
can mean.

4. Modern Literature in Spanish
·
·
·

·

read and interpret the contents of texts from different literary genres
analyse literary texts using literary concepts
demonstrate an understanding of Spanish literary expressions both
orally and in writing as well as put literary texts into a larger historical
and socio-cultural context
reflect on and discuss the role of literature in language education.

5. Language Learning and Teaching A
·
·
·

·

demonstrate knowledge of the historical development of foreign
languages and their current position in school and society
demonstrate basic knowledge of central language-learning theories
and their importance for language teaching
demonstrate knowledge of school governing documents, with
special focus on the course and subject curricula of modern
languages
in the target language, discuss and reflect on language didactic
issues relating to the selection of teaching materials and working
methods in relation to the target group and the governing documents
of the National Agency for Education.
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6. Language Learning and Teaching B
·

·

·

·

·

demonstrate the ability to choose relevant content and working
methods for teaching with regards to the target group, the school‘s
governing documents and relevant research, based on pupils‘ need
for knowledge and individual determining factors for learning
demonstrate in-depth knowledge and understanding of central
language-learning theories as well as the ability to critically address
these on the basis of relevant research and their own experiences
with language teaching
demonstrate the ability to make relevant assessments of pupils‘ oral
and written performance based on different theories of assessment
and on school governing documents
demonstrate the ability to work with culture in language teaching and
to use different sources, as well as critically address different
interpretations of the concept of culture and intercultural
competence
demonstrate the ability to prepare, lead and evaluate a discussion
on selected parts of the course literature.

Ämnestillhörighet:
Spanska
Ämnesgrupp:
Spanska
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 75%

Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Spanska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G1N
Fastställd:
Fastställd 2020-03-12
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-12

