
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-05-24 att gälla från och med 2012-09-01. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 90 %,  Undervisning 10 %

Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer

 

2. Inplacering
Ingår i Lärarlyftet

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en behörighetsgivande lärarexamen, skolhuvudmannens godkännande samt samt

minst 22,5 hp från fortsättningsnivån i spanska eller motsvarande. 

 

 

4. Innehåll
Kursen består av fyra delkurser: 

Delkurs 1: Språk och kultur, 7,5 högskolepoäng (Language and Culture, 7.5 Higher Education Credits)

Delkursen fördjupar kunskapen om spanska språket i kontakt med andra språk och kopplar samman detta med

språkhistoria och hur den kan användas i undervisningen.

Delkurs 2: Litteratur och litteraturdidaktik, 7,5 högskolepoäng (Literature and Literature Didactics, 7.5

Higher Education Credits)

Inom delkursen förs en forskningsbaserad diskussion kring hur skönlitteratur och andra autentiska texter och

medier kan integreras i klassrummet. Skönlitterära texter analyseras med fokus på kultur och genus.

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

LLSP60,  Spanska för lärare åk 7-9/gymnasiet (61-90 hp). Ingår i
Lärarlyftet, 30,0 högskolepoäng

 Spanish for teachers year 7-9/upper secondary school (61-90 hec). In-
service training course, 30.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Spanska G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



Studenterna skapar eget undervisningsmaterial.

Delkurs 3: Grammatik 7,5 högskolepoäng (Grammar, 7.5 Higher Education Credits)

Genom delkursen fördjupas den pedagogiska medvetenheten om grammatiska problem särskilt i förhållande

till interferens och interlingua liksom kontrastivitet med syfte att öka studentens förståelse av dessa problem i

ett större sammanhang som inkluderar de didaktiska kontexter där studenterna befinner sig i sitt

yrkesutövande.

Delkurs 4: Specialarbete 7,5 högskolepoäng (Degree Project, 7.5 Higher Education Credits)

Kursen ger vidare kunskap om betygsättning och bedömning samt om lärarrollen i förhållande till

språkdidaktiska teorier och metoder. Studenten skriver ett självständigt arbete med fokus på något av dessa

två områden.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

-      -använda språket på nivå C1 i hörförståelse, textförståelse, muntlig/skriftlig interaktion och skriftlig

färdighet i spanska enligt den europeiska referensramen för språk;

-      använda olika redskap och strategier för att söka, välja, analysera och integrera skönlitteratur och andra

autentiska texter och media i språkklassrummet och kunna motivera och diskutera det utifrån aktuell

forskning;

-      analysera spanska språkets grammatiska och syntaktiska struktur utifrån ett kontrastivt perspektiv och i

diskussion med forskning om interferens och interlingua;

-      kunna redogöra för grundläggande spansk språkhistoria och förstå dess vikt i ett språklärandeperspektiv;

-      argumentera och problematisera kring språkets roll i samhället (t ex. politiskt, kulturellt, historiskt) samt

om människors ansvar för hur språk används;

-      utifrån aktuell forskning reflektera och problematisera sin roll som språklärare samt om hur man

bedömer och betygsätter sina elever samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att

utveckla sin kompetens;

-      visa förmåga att avgränsa ett ämnesområde, formulera en grundläggande sökstrategi för specialarbetet

och söka material så att det kan genomföras inom avsatt tid samt tillämpa ett referenshanteringssystem;

-      visa förmåga att genomföra vetenskaplig diskussion och analys på grundläggande nivå, välja lämpliga

arbetsmetoder och visa god argumentationsförmåga;

-      göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;

-      visa förmåga att kritiskt granska och försvara vetenskapliga ståndpunkter samt att identifiera sitt behov

av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

 

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

 

7. Former för bedömning
Kursen är en kombination av nätbaserad distans och campus, med några närträffar per termin på campus

Göteborg, varav den första normalt är en gemensam kursintroduktion för GU:s Lärarlyftskurser.

 

För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. I vilken grad

studenten uppnått kursens mål prövas genom enskilda skriftliga salstentamina och skriftlig inlämningsuppgift
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(hemtentamen) samt muntliga redovisningar. Normalt prövas både specifikt ämnesinnehåll och didaktiska

aspekter.

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. 

 

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst

tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt från

kursens tidigare uppläggning.           

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Det högre betyget ställer högre krav på analys, problematisering och syntes samt språklig förmåga. Då alla

delkurser fullgjorts, sätts ett sammanfattningsbetyg som gäller hela kursen. För sammanfattningsbetyget Väl

godkänd krävs minst 50% av kursens poängantal med detta vitsord.

 

9. Kursvärdering
Efter avslutad kurs, i förekommande fall delkurs, ges kursdeltagarna möjlighet att göra skriftlig, summativ

utvärdering via Göteborgs universitets lärplattform. Kursvärderingen görs i enlighet med en gemensam mall

för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet. Utöver den skriftliga, summativa utvärderingen

kan muntliga, formativa utvärderingsmoment förekomma. Kursansvarig sammanställer efter avslutat kurs en

kursrapport i enlighet med gemensam mall för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet. I

kursrapporten ingår sammanställning av resultat från kursvärdering, sammanställning av resultat från

kursdeltagarnas examinationer, undervisande lärares kommentarer till kursen i sin helhet samt förslag på hur

kursen bör utvecklas.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska och spanska.

Medverkande institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) 

 

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall

kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt,

kulturellt och socialt hållbar utveckling. 
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