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Kursplan
Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. 45
högskolepoäng, Grundnivå
Spanish for Teachers in School Years 7-9, 45 cr (1-45 cr). CPD for Teachers. 45
Credits*, First Cycle

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande
kunskaper i det spanska språket och om spanskspråkig kultur och litteratur.
Dessutom förbereds den studerande för en yrkesutövning som lärare i
spanska inom grundskolans årskurser 7-9.
Ett övergripande mål är också att den 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 den studerande kunna:
·
·
·
·
·

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
förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt
redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.

2. Spanska: Språkdidaktik I, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·
·

* 1 Credit = 1 ECTS

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
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·
·

·

·

språkundervisningen
visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på
de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar
som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i
relation till målgrupp och skolans styrdokument
visa kunskap om olika former av digitala verktyg och hur de
kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa
dessa i sitt eget språklärande
med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar välja, bearbeta
och presentera innehåll och arbetssätt för
språkundervisningen.

3. Uttals- och betoningsregler - teori och praktik, 1,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·
·
·

visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och
betoningsregler
redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter
av det spanska språket i olika spansktalande områden
reflektera över den talade spanskan och dess geografiska
variation i relation till språkundervisningen.

4. Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 högskolepoäng

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

·
·

visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska
variation i olika spansktalande områden
både skriftligen och muntligen reflektera över kurslitteraturen
på grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
visa på variation och koherens i den egna skriftliga
produktionen
presentera och försvara sina synpunkter skriftligt på vårdad,
varierad, välargumenterad spanska med utgångspunkt i olika
grammatiska områden
visa goda kunskaper om spanskans och svenskans
strukturella skillnader
reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.
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5. Spanska: Språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·

·

·

·

·

·

·

visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt
språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör
utformas för att gynna elevers språkutveckling med olika
modersmål och kulturell bakgrund med utgångspunkt i teorier
och forskning om inlärning av främmande språk
visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med
utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om
bedömning
visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med
fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma
referensramen (GERS)
diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre
faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta
undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom
att välja innehåll och relevanta arbetssätt i
språkundervisningen
analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för
undervisning i spanska som främmande språk ur ett
språkdidaktiskt och genusperspektiv och i relation till skolans
styrdokument
visa fördjupade kunskaper om användningen av digitala
verktyg i språkundervisningen, dess betydelse för
språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt
förmåga att tillämpa digitala verktyg i undervisningen med
utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika
moment i språkundervisningen med utgångspunkt i
språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

6. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5
högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·

redogöra för den spansktalande världens
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·
·
·
·
·

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.

7. Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
·
·
·

·

·

tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att
såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större
historiskt och sociokulturellt sammanhang
redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av
den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till
spanskans dialektala variation
reflektera över och diskutera litteraturens roll i
språkundervisningen.

Innehåll

Kursen består av sju delkurser.
Delkurser
1. Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar de spanska verbens böjningsmönster 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
sammanhang med ett visst fokus på den kontrastiva analysen av
spanskans och svenskans strukturella skillnader där
översättningsövningar från svenska till spanska ingår.
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2. Spanska: Språkdidaktik I, 6 högskolepoäng

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. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av
centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella
styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna
språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika
moment.
3. Uttals- och betoningsregler - teori och praktik, 1,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och
betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag
med fokus på språkbruk. Delkursen behandlar även spanskans
fonetiska variation ur ett dialektalt perspektiv. Som förberedelse för
den kommande lärarprofessionen får den studerande också reflektera
kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.
4. Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs läggs fokus på medvetenhet om språklig korrekthet
och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande
förväntas under delkursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande
förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll och till sina egna
texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan
spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag. Delkursen
innefattar även träning i att, utifrån valda grammatiska områden,
muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.
5. Spanska: Språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid
diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum.
Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de
uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i relevant
språkdidaktisk forskning. Forskning om andraspråksinlärning är
utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid
språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och
hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika
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aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat
viktigt inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen
(GERS) behandlas och sätts i relation till den svenska skolans kursoch ämnesplaner i moderna språk. Delkursens innehåll omfattar olika
aspekter av den konkreta undervisningssituationen och dess
problematik såsom bemötande av flerspråkiga och mångkulturella
elever samt elever med behov av särskilt stöd. I delkursen ingår
också att studera hur digitala verktyg kan användas i
språkundervisning liksom att granska andra typer av
undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande
språk.
6. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5
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. Delkursen behandlar också
kulturens roll i språkundervisningen.
7. Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 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.
Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga prov
samt en nätbaserad skriftlig sluttentamen.
Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och
forumdiskussioner, skriftliga reflekterande inlämningsuppgifter samt
muntliga presentationer.
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Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga
inlämningsuppgifter samt en skriftlig nätbaserad tentamen.
Delkurs 4 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga
inlämningsuppgifter samt skriftliga prov.
Delkurs 5 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och
forumdiskussioner, skriftliga reflekterande texter samt muntliga
presentationer.
Delkurs 6 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och
forumdiskussioner samt skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 7 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och
forumdiskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga
redovisningar.
Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Undervisningsspråk är spanska och/eller svenska.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på delkurserna 1, 2, 4 och 5.
Betygsrapportering:
Modul 1: Språkfärdighet och grammatik I - 7,5 hp
Modul 2: Spanska: Språkdidaktik I - 6 hp
Modul 3: Uttals- och betoningsregler - teori och praktik - 1,5 hp
Modul 4: Skriftlig språkfärdighet och grammatik II - 7,5 hp
Modul 5: Spanska: Språkdidaktik II - 7,5 hp
Modul 6: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle - 7,5
Modul 7: Modern spanskspråkig litteratur - 7,5 hp
Förkunskapskrav
Lärarexamen
Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare
som deltar i Lärarlyftet.
För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande
lärarexamen samt vara anställd av staten, en kommun eller fristående
skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande. Du som är
anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på
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entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.
Kurser med inriktning årskurs 7-9 riktar sig till de som är anställda som
lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara
ämnesbehörig.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är
inte behörig att delta.
Se Skolverkets webbplats för mer information:
https://www.skolverket.se/lararlyftet .
För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud
och bild via en dator eller motsvarande.
Ersätter SP1039.
Learning Outcomes

The overall objective of the course is for students to develop basic
knowledge of Spanish and of Spanish-language culture and literature. In
addition, students are prepared professionally to teach Spanish in the
secondary school grades 7-9. A further overall objective is that students
develop independence in their studies and an ability to reflect on their own
learning.
On completion of the course, students will be able to:
1. Language Proficiency and Grammar
·
·
·
·
·

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

2. Spanish: Language Learning and Teaching I
·
·

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
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·

·

·

·

demonstrate knowledge of school governing documents, with
special focus on the course and subject curricula of modern
languages
discuss and reflect on language-didactics issues relating to the
selection of teaching materials and working methods in relation to
the target group and school governing documents
demonstrate knowledge of different kinds of digital tools and how
they can be used in language teaching, and apply these in practice
their own language learning
based on didactics questions, choose, compile and present content
and work methods for language teaching.

3. Pronunciation and Emphasis Rules - Theory and Practice
·
·
·

demonstrate knowledge of the phonology of language in relation to
spelling and stress rules
explain and compare phonetic and phonological aspects of Spanish
in different Spanish-speaking areas
reflect on spoken Spanish and its geographical variation in relation to
language teaching.

4. Written Language Proficiency and Grammar II
·
·
·
·
·
·

demonstrate good knowledge of the grammatical variation in
Spanish in different Spanish-speaking areas
both orally and in writing reflect on the course literature in
grammatically and lexically correct Spanish
demonstrate variety and coherence in their own written texts
present and defend their views in writing in accurate, varied and
well-argued Spanish with a basis in different grammatical areas
demonstrate good knowledge of the structural differences between
Spanish and Swedish
reflect on the role of grammar in language teaching.

5. Spanish: Language Learning and Teaching II
·

demonstrate knowledge of pupils‘ views on and experiences from
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·
·

·

·

·

·

their own language learning, and reflect on how language teaching
should be designed to benefit the language development of pupils
with different mother tongues and cultural backgrounds based on
theories and research on the learning of a foreign language
demonstrate knowledge of assessment in language teaching based
on school governing documents and theories about assessment
demonstrate knowledge of the background to school governing
documents with focus on European cooperation and the common
European Framework of Reference for Languages (CEFR)
discuss and reflect on the interplay between internal and external
factors that are attached to the pupil, the teacher and the concrete
teaching situation, and how these can be addressed through
choices in content and relevant working methods in language
teaching
analyse and critically review teaching materials for teaching Spanish
as a foreign language from a didactics perspective and a gender
perspective and in relation to school governing documents
demonstrate in-depth knowledge of the use of digital tools in
language teaching, their importance for the content of language
teaching and their ability to apply digital tools in teaching based on
relevant language-didactics research
demonstrate the ability to plan, deliver and assess various
components from language teaching as based on language
didactics theories and school governing documents.

6. 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
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can mean.
7. Modern Spanish Literature
·
·
·

·

·

interpret the content of texts from different literary genres
analyse fictional texts using literary concepts
demonstrate an understanding of Spanish literary expressions by,
both orally and in writing, putting literary texts into a larger historical
and socio-cultural context
explain the main structure and some linguistic aspects of literary
texts, and relate literary language usage to dialectal variation in
Spanish
reflect on and discuss the role of literature in language teaching.

Ämnestillhörighet:
Spanska
Ämnesgrupp:
Spanska
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 100%
Fördjupningsbeteckning:
GXX
Fastställd:
Fastställd 2020-09-21
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-21

