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Framlegg om prioritering av stilling i spanskdidaktikk 
 
Spanskfaget har fått beskjed om at de kan få lyse ut stillingen etter Line Schjolden, og at det 
er opp til fagmiljøet å prioritere hvilke disiplin denne stillingen skal knyttes til. Stillingen var 
opprinnelig en stilling i kulturkunnskap/historie og i fagmiljøet er det sterke ønsker om å 
opprettholde stillingen i denne disiplinen, men å utvide fagfeltet til også å gjelde 
Brasilkunnskap (se eget brev). Spanskfaget har imidlertid også et stort behov innen 
fagdidaktikk og nedenfor følger argumenter for en at stillingen blir knyttet til fagdidaktikk, 
eventuelt at det snarest blir opprettet en stilling i spansk fagdidaktikk.  

Med dette brevet vil vi formidle behovet for en stilling i spansk fagdidaktikk innen spansk 
språk og latinamerikastudier. Spansk er et av de emnene i lærerutdanningen som har høyeste 
antall studenter i fremmedspråkdidaktikk etter engelskdidaktikk og faget trenger 
videreutvikling.  

Det har vært undervist i spanskfagdidaktikk siden 70/80-tallet, men først i 2011 fikk faget en 
fast 50 % stilling i fagdidaktikk (stillingen er delt mellom fransk og spansk). Etter 
kunnskapsløftet i 2006 ble spansk for alvor innført i den norske skolen som valgfag fra 8. 
klasse og er i dag det mest valgte annet fremmedspråk i norsk skole. (43 % av elevene som 
valgte fremmedspråk i ungdoms- og videregående skole valgte spansk i skoleåret 
2010/20111). Dette har ført til et stort behov for spansklærere, men mange starter å undervise 
med lite kunnskaper i spanskfaget og i noen tilfeller uten spanskdidaktisk kompetanse.  

Samtidig som spansk er det største annet fremmedspråk i ungdom- og videregående skolen ser 
vi et stort frafall mellom 8. og 10. klassetrinn. Undersøkelser viser bl.a. at undervisningen 
følger et tradisjonelt mønster og for det meste baseres på læringsmateriell som verken 
fremmer en kommutativ tilnærming til spansklæring, støtter langlivslæring hos elevene heller 
tar hensyn til danningsperspektivet i det å lære et fremmedspråk. Resultatet er at elevene 
mister interesse og motivasjon for faget og at de ikke har det ønskede nivået når de er ferdig 
på skolen. Dette er et problem som forplanter seg til universitetene fordi studentene som 
kommer til spanskfaget ikke har så gode grunnkunnskaper som de burde hatt og vi har derfor 
registrert en nivåsenkning på studentenes forkunnskaper i faget. For å bøte på dette problemet 
er det viktig at kommende lærere får god forskningsbasert utdanning i spanskdidaktikk.  
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Universitetet har således et samfunnsansvar, men fakultetet har ikke klart å innfri dette ved å 
utdanne nok kvalifiserte spansklærere. I lektorutdanningen ved UiB er det per i dag kun mulig 
å ta spansk som andre fag i og man kan derved ikke ta master i spansk innenfor 
lektorprogrammet, men det arbeides for å få spansk inn som første fag (master). En 
forskningsbasert stilling i spanskdidaktikk vil kunne ta seg av veiledning av masterstudenter 
og videreutvikle undervisning og forskning innen faget.  

Stillingen i spanskdidaktikk er ressurskrevende fordi undervisningen er lagt opp med tett 
veiledning av studentene gjennom hele året og oppfølging av studenten i praksis i form av 
skolebesøk, i tillegg til eksamensarbeid. I sin aktuelle form med maksimum antall studenter i 
emnene Didaspa1 og Didaspa2 krever stillingen over 400 timer (i tillegg kommer veiledning 
av masterstudenter og forskning).  

Situasjonen i dag er at en person dekker undervisningen i både spansk og fransk fagdidaktikk. 
Den aktuelle stillingstakeren er spesialist i franskdidaktikk og forskning innen 
spanskdidaktikk blir derfor ikke fremmet på en tilstrekkelig måte. Det er derfor nødvendig å 
styrke spanskdidaktikken, for at undervisningen skal bli ordentlig forskningsbasert.  

Avslutningsvis vil vi understreke at det er uheldig og splittende for fagmiljøet at vi må sette 
de to disiplinene latinamerikansk kulturkunnskap/historie og spanskdidaktikk opp mot 
hverandre når vi mener det er behov for begge stillingene. Vi håper derfor at fakultetet vil se 
dette behovet og opprette en ny stilling i fagdidaktikk dersom den ledige stillingen etter 
Schjolden går til kulturkunnskap/historie.  
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