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Hvem er vi? Mihaela og Ellen….

- Nettspansk- UiB 

- Ungd.skole og Vdg)



Kompetanse for kvalitet – spansk for lærere

Kompetanse for kvalitet (Udir) sin bestilling:

- nettbasert

- fokus på muntlig

Alle disipliner integrert: språklæring, grammatikk, kultur, 

litteratur og refleksjon (metakognisjon) i en pakke

Målgruppen er lærere med pedagogisk bakgrunn, tilsatt i 

skolen i studieperioden. 

Studiene skal ha et omfang på 30 stp. fordelt på to moduler 

à 15 stp. på nivå 1 (første 30 stp.) eller nivå 2 (andre 30 

stp.). 



Kompetanse for kvalitet – spansk for lærere

Forts. kompetanse for kvalitet (Udir) sin bestilling:

Arbeidskravene i studiene skal inneha ett eller flere 

arbeidskrav som fører til kunnskapsdeling i eget 

kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk 

kunnskap i faget og ett eller flere arbeidskrav som 

innbefatter oppgaver relatert til pedagogisk bruk av IKT 

ut over kun bruk at læringsplattform. Dette skal 

fremkomme av fagplanen/ studieplanen som skal 

godkjennes av institusjonen og publiseres på 

institusjonenes hjemmesider. 

Tilbudene skal være praksisrettet, og deltakernes 

yrkespraksis skal benyttes som en del av 

refleksjonsgrunnlaget i studiet.



Læringsplattform Mitt Uib (tilsv its, men litt kulere)



Nettbasert undervisning 1-2 g i uken (Adobe connect)



Innhold Spansk I Del I (15 stp, H2017)

4 moduler á 3 uker:

Los tópicos

La telenovela

El español en el mundo

Los jovenes, la felicidad y los estilos de vida

(Muntlig, skriftlig, refleksjon over egen rolle som 

lærer)











Hvorfor er språk så grusomt?



Bl

Blogg Finnmark paintballkrets:

Fy faen hvor jeg hater spansk. Hadde jeg visst hva jeg 
faktisk signa meg opp på når jeg begynnte på ungdomms 
skolen hadde jeg aldri gådt med på det.

I fjord var læreren vår syk i 6-7 uker, og som vikar fikk vi en 
musikk student som ikke kunne et forbanna ord på spansk. 
Hun var også på ferie med resten av spansk lærerene i nord-
norge i 2 og en halv uke.

Det er så vidt jeg forstår noe i det hele tatt. Men jeg kan ikke 
bytte til f.eks. engelsk, det kunne man bare gjøre første 
halvåret, noe lærerene glemte å fotelle oss. Heldigvis er det 
bare litt over et halvt år igjenn med dritten før jeg er ferdig, 

litt synd at gjennomsnittet og allt blir trukket ned bare pga at 
skole systemet får fremmed språk er Finnmark paintballorded 

for life da.

http://fipa.no/forum/index.php?action=printpage;topic=1376.0



Den sårbare språklæringsprosessen……….

Tidlig språk

- Høye 
forventninger, 
lave skuldre

- Fremdeles ikke 
redd for å gjøre 
feil

- Start 8.klasse

Den vanskelige 
mellomfasen:

- Et ufullstendig språk 
fortsatt

-forventningene øker til 
et «perfekt» språk

- FØLELSE AV IKKE-
MESTRING=

ELEVEN TREKKER 
SEG! 

Avansert språk-
FAREN OVER!

Eleven går av seg 
selv: har gode 
læringsstrategier, føler 
mestring, lærer av feil, 
åpen for å møte 
kulturen



Mellomspråket…hvordan holde ut mot høyere nivå??

«Usikkerhet og frykt for å gjøre feil får en 

språkinnlæringsprosess til å stoppe opp.»

- Ida J. Bergstrøm

master om mellomspråk, UiO

HVA KAN VI GJØRE? 

Vise at «mellomspråk» kan brukes til kommunikasjon!

Tilpasse vurderinger til mellomfasen

Masse skryt og bekreftelse 

Tøft å være i mellomfasen, uansett karakter



Krevende krysningspunkt for læreren……

Forberede til eksamen, gi realistiske forventninger 

/// OG ///

Aktivere, backe, inspirere!!!

Hva gjør dette med oss som lærere? 

Hvilken holdning tar vi?



Summing….

Har vi nok fokus på den sårbare mellomfasen i 

språkundervisningen i dag?

Hvordan kan vi ta grep i språkundervisningen for å 

få elevene til å oppleve mestring?



La historia de siempre



La historia de siempre



La historia de siempre





Cortometrajes

Conexión real

Diez minutos

Ana y Manuel

Vale

As de corazones

Naturales



Andre gode videoer på Youtube



www.avueltasconele.com



http://cvc.cervantes.es/AULA/didactired/didactiteca/

http://cvc.cervantes.es/AULA/didactired/didactiteca/


http://www.pearltrees.com/



Tusen takk for oss! Lyst å lese mer?

Bergstrøm, Ida Johanne:Vurdering av mellomspråket hos spanskelever

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25822/master_begstrx

m.pdf?sequence=1

Åsta Haukås, om vurdering i fremmedspråk:

http://www.uib.no/fag/tysk/104789/hva-hemmer-og-hva-fremmer-

spr%C3%A5kl%C3%A6ringen

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25822/master_begstrxm.pdf?sequence=1
http://www.uib.no/fag/tysk/104789/hva-hemmer-og-hva-fremmer-spr%C3%A5kl%C3%A6ringen

