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Mulighed for mere
spansk i grundskolen
Engelsk fra 1. klasse, tysk eller fransk
fra 5. og spansk fra 7. Sådan ser den
sproglige profil allerede ud for nogle
elever rundt omkring i landet. Men nu
er det muligt for flere elever at opnå et
højere niveau i spansk, hvis deres skole melder sig til at deltage i anden runde af Undervisningsministeriets forsøg
med spansk som et treårigt valgfag fra
7. til 9. klasse.
Forsøget med spansk som treårigt
valgfag er igangsat i august 2017 i
forlængelse af gymnasiereformen fra
2016, hvor det fremgik, at spansk
skulle etableres som fortsættersprog
i gymnasiet. Spansk er et populært
fag i gymnasiet, og endnu findes det
udelukkende som begynderfag, men
fra august 2020 vil der være udarbejdet en læseplan for fortsætterspansk
i gymnasiet, og fra det tidspunkt får
gymnasierne mulighed for at tilbyde
faget som fortsættersprog.
Tilbyder en skole eller en kommune
spansk som treårigt valgfag, skal eleverne kunne følge faget og have det
som deres valgfag i både 7., 8. og 9.
klasse. Det vejledende timetal er 240
timer, der fx kan gives som 2 lektioner
i 7. klasse og 3 lektioner i 8. og 9. Efter forløbet vil eleverne have mulighed
for at gå til en mundtlig afsluttende
prøve, hvis skolen ønsker at udbyde
det. Til forsøget har en skrivegruppe

bestående af erfarne spansklærere
på både grundskole-, gymnasie- og
universitetsniveau udarbejdet mål, læseplan og undervisningsvejledning for
valgfaget, som skal anvendes af de
tilmeldte skoler. Skrivegruppen har arbejdet ud fra det funktionelle og kommunikative sprogsyn, som ligger bag
de øvrige fremmedsprog i folkeskolen,
og der er tæt sammenhæng til målene for tysk og fransk, således at eleverne kan opnå samme faglige niveau
i spansk, som de i dag gør i tysk og
fransk. Den kommende læseplan for
spansk i gymnasiet vil tage afsæt i det
niveau, som eleverne opnår med det
treårige valgfag i spansk. Find målene
på emu.dk/spanskforsøg her. Skoler,
der deltager i forsøget, har mulighed
for at deltage i en årlig temadag, som
byder på faglig inspiration, videndeling og sparring blandt de lærere, som
underviser i spansk. Undervisningsministeriet er i gang med at udarbejde
inspirationsmateriale til EMU’en, som

Forsøg med treårigt spansk i grundskolen løber fra
august 2017 til og med 2021.
Forsøget forløber i to runder: 1. runder 2017 til 2020 og
2. runde 2018 til 2021.
Alle skoler kan deltage. Folkeskoler og ungdomsskoler,
som ønsker at udbyde forsøgsfaget og forsøgsprøve,
skal have dispensation fra lovgivningen fra Undervisningsministeriet. Frie grundskoler kan frit udbyde faget,
men deltagelse i prøve, årlige temadage og erfaringsopsamling forudsætter deltagelse i forsøget.
Erfaringer fra forsøget opsamles årligt samt ved forsøgets afslutning. Erfaringerne vil indgå i en beslutning om,
hvad der skal ske med spansk i grundskolen, når forsøget afsluttes i 2021.

Af Lene Laursen,
læringskonsulent
for tysk,
Undervisningsministeriet

kan hjælpe lærerne med at planlægge
og tilrettelægge undervisningen.
Undervisningen i valgfaget kan både
varetages af folkeskolelærere, der
har kompetencerne til at undervise i
spansk, og af andre, fx spansklærere
med undervisningserfaring fra gymnasiet (forudsat at regler om underviserkompetencer i folkeskoleloven er
overholdt).
Lige nu og frem til den 22. marts
2018 er anden ansøgningsrunde til
forsøget åben. Forsøgets første runde (2017-2020) var for folkeskoler og
ungdomsskoler, mens det i forsøgets
anden runde (2018-2021) nu også er
muligt for frie grundskoler at deltage.
Se mere her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/
uvm/2017/dec/171220-ny-mulighedfor-at-deltage-i-forsoeg-med-treaarigt-valgfag-i-spansk
Yazmin Westergaard er en af de
lærere, der både har erfaring med at
undervise i spansk som etårigt valgfag og som treårigt valgfag. Den kommune, hun er ansat i, Frederiksberg,
søgte om deltagelse i første runde af
forsøget, og i august 2017 startede de
første 7.-klasseselever på forløbet hos
hende. Læs hendes beskrivelse af undervisningen i spansk på side 34.

Forsøget løber fra august 2017 til og med 2021. Der vil
derfor også være mulighed for at tilmelde sig forsøget i
2018. Forsøget bliver evalueret løbende samt ved forsøgets afslutning i 2021.
Skrivegruppen, der udarbejder mål og læseplan til det
3-årige valgfag i spansk, består af:
Anette Søndergaard Gregersen, lektor, ph.d. Professionshøjskolen UCC (formand)
Susana Silvia Fernandez, lektor i spansk, Aarhus Universitet
Rikke Engbo Andersen, folkeskolelærer
Hanne Dammand Nielsen, gymnasielærer, Virum Gymnasium.
Undervisningsministeriet fungerer som sekretariat for
gruppen.
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