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I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig 
supplering i spansk  
 
 
 
I henhold til bekendtgørelse af 12 august 2002 om gymnasierelateret fag-
lig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) samt brev 
af 8. maj 2002 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ud-
bydes faglig supplering i spansk.  
 
Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser finder også an-
vendelse på denne uddannelse. 
 
 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
 
Gymnasierelateret faglig supplering i spansk er et afsluttet forløb som til-
sigter at give de studerende kundskaber og metodiske færdigheder, der som 
supplement til den 11/2-årige sidefagsuddannelse i spansk har til formål at 
medvirke til at sikre kandidater i en 2-årig uddannelsesstilling fuld faglig 
kompetence til at undervise i spansk i det almene gymnasium og hf. 
 
Suppleringen har et omfang af 25 ECTS og skal gennemføres af kandida-
ter, der har gennemført en bachelor- og kandidatuddannelse omfattende to 
gymnasierelevante fag, hvor fagene efter studieordningerne tilsammen er 
normeret til henholdsvis 210 ECTS-point og 90 ECTS-point 
 
 



B 1. Forløbsmodel 
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B 2. Oversigtsnøgle 
 
Disciplin Prøveform  Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Be-

skr. i § 
1. periode: 

 
Praktisk grammatik Prøve 1: hj.opg. E  B/IB 

 
5,0  1

Mdtl. og skr. sprogfærdighed med 
samfundsforhold (1. del) 

Prøve 1: aktiv deltagelse
Prøve 2: aktiv deltagelse
 

Uden 
Uden 

 

 
 
 

 
 
 

 
5,0 

 
2 

2. periode: 
 

Mdt. og skr. sprogfærdighed med 
samfundsforhold (2. del) 

Prøve 1: aktiv deltagelse
Prøve 2: aktiv deltagelse
               Mdtl. 

Uden 
Uden 

I 

 
 

30 min. 

 
 

B/IB 

 
 

5,0 

 
 

2 
Fremmedsprogstilegnelse og -pædagogik Prøve 1: hj.opg. I  B/IB 

 
6,0  3

Litterær analyse 
 

Prøve 1: hj.opg. I  B/IB 4,0 4 

 
ECTS-points i alt 

      25,0

 



C. Definitioner og terminologi 
 
 
 
Bunden hjemmeopgave 
En bunden hjemmeopgave har form af en afsluttet skriftlig fremstilling, der 
er bundet til de af eksaminator stillede spørgsmål. Opgaven skal fremtræde 
i et klart og korrekt sprog, og den skal rumme en bibliografi over den an-
vendte primære og sekundære litteratur. Der indgår ingen vejledning i ud-
formningen af denne type hjemmeopgave. Hjemmeopgaven skal være i 
overensstemmelse med de formalia, der er udformet i hæftet »Opgavevej-
ledning og formalia i skriftlige opgaver«, der anvendes ved Center for 
Spansk (hæftet fås ved henvendelse til sekretariatet). Hjemmeopgaven ind-
leveres i 3 eksemplarer til centersekretariatet. Bedømmelsen skal være til-
endebragt senest 6 uger efter opgavens indlevering. 
 
Normalside og typeenhed 
Se Fællesbestemmelser, C. Andre bestemmelser. 
 
Stave- og formuleringsevne (skriftlig og mundtlig fremstillingsform) 
Se Fællesbestemmelser, B. Generelle bestemmelser. 
 
Web-henvisninger i speciale og andre skriftlige hjemmeopgaver 
Se Fællesbestemmelser, B. Generelle bestemmelser. 
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II. Beskrivelse af fagets discipliner og kurser 
 
 
 
§ 1. Praktisk grammatik (Practical Grammar) 
 
A) Undervisningens omfang 
3 x 1,5 time + et tilsvarende antal e-læringstimer. Vægtning: 5,0 ECTS-
point. 
 
B) Undervisningens mål og indhold 
Den studerende skal sættes i stand til på baggrund af gængse grammatik-
lærebøger at formidle, sammendrage og evt. forenkle væsentlige regler i et 
klart og forståeligt dansk. Konstrastive aspekter til dansk inddrages, hvor 
disse er væsentlige. Den studerende skal lære kritisk at beskrive og analy-
sere grammatikbøger, der er beregnet til det gymnasiale niveau, samt sættes 
i stand til at udnytte sproglige ressourcer på internettet. 
 
C) Undervisningens form 
Forelæsninger, skriftlige øvelser, undervisning via e-læring, oplæg, afleve-
ringsopgaver, kommentering af tekster fra grammatikbøger, gennemgang af 
og diskussion af VISL-systemets anvendelsesmuligheder, grammatiske 
ressourcer på internettet. 
 
D) Eksamensopgivelser- og fordringer 
Eksamen består af en teoretisk dimension, hvor der dels kræves sikkerhed i 
det spanske sprogs grammatik, dels evne til at analysere elementære gram-
matikbøgers fremstillinger af givne grammatiske fænomener, og en prak-
tisk dimension, hvori den studerende skal dokumentere færdighed til at om-
formulere komplekse grammatiske regler til enklere regler i et klart sprog. 
 
E) Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en bunden hjemmeopgave, der skal besvares inden 
for en uge. Opgavens omfang: 10–15 sider. Opgaven skrives på dansk. 
Teksten kan bestå af en novelle eller anden tekstsamling, der kommenteres 
af den studerende tematisk ud fra et i opgaven specificeret niveau og ud fra 
forskellige lærebøgers gennemgang af de pågældende grammatiske fæno-
mener. Opgaven skrives på dansk. Den bedømmes B/IB med ekstern 
censur. 
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§ 2. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed med samfundsforhold  
(Oral and written proficiency including contemporary history) 
 
A) Undervisningens omfang 
1 x 1,5 time, 2 x 2,5 timer og 2 x 3 timer + et tilsvarende antal e-lærings-
timer. Vægtning: 10,0 ECTS-point. 
 
B) Undervisningens mål og indhold 
Den studerende skal sættes i stand til at formulere sig korrekt på spansk. 
Den studerende skal lære, hvilke sproglige ressourcer forskellige meddelel-
sesformer kræver, f.eks. dialog, foredrag, litteratur, massemedier (herunder 
film), og der bør i undervisningsforløbet indgå øvelser, der tager ud-
gangspunkt i, at gymnasieelevers ordforråd ofte er ret begrænset. Endvidere 
skal der igennem kursets forløb opbygges et grundigt kendskab til udvalgte 
samfundsmæssige aspekter/begivenheder i de spansksprogede samfund, 
som kan danne ramme og udgangspunkt for såvel den mundtlige som den 
skriftlige sprogfærdighedstræning. 
 
C) Undervisningens form 
Oplæg, e-læring, skriveøvelser, lytteøvelser og kommenteringsopgaver. 
 
D) Eksamensopgivelser og -fordringer 
Eksaminanden skal dokumentere evne til at udtrykke sig på et sammenhæn-
gende og forståeligt spansk (både i skrift og tale) uden meningsforstyrrende 
fejl inden for forskellige teksttyper (f.eks. essay, resumé af foredrag/tekst, 
kommentar, præsentation af egne og andres meninger, indgå i dialog). 
Sproget skal være syntaktisk og idiomatisk korrekt. Hvad angår den 
skriftlige del kræves indsigt i skriveundervisningens didaktik, herunder 
retning og kommentering af elevopgaver. 
 
E) Eksamensbestemmelser 
Eksamen består af to dele. Den skriftlige del af eksamenen aflægges ved 
aktiv deltagelse i hele undervisningsforløbet. Ved aktiv forstås, at man i 
forbindelse med undervisningen rettidigt afleverer og af læreren får god-
kendt 8 skriftlige opgaver, der stilles i undervisningsforløbet. Den mundt-
lige del af eksamen aflægges dels ved aktiv deltagelse i de til undervisnin-
gen knyttede seminarer, dels ved en mundtlig prøve af 30 minutters varig-
hed. Til denne prøve skal eksaminanden ud fra en tekst, samt hertil knyt-
tede spørgsmål, gøre rede for teksten og indgå i dialog med eksaminator. 
Den mundtlige prøve bedømmes med B/IB med intern censur. 
 

6 



 
§ 3. Fremmedsprogstilegnelse og -pædagogik 
(Second Language Acquisition and Pedagogy) 
 
A) Undervisningens omfang 
2 x 2,5 timer + et tilsvarende antal e-læringstimer. Vægtning: 6,0 ECTS-
point. 
 
B) Undervisningens mål og indhold 
Den studerende skal opnå indsigt i forskningen om fremmedsprogstilegnel-
se og -pædagogik. Kurset består af tre moduler: (1) en oversigt af de vig-
tigste tilegnelsesteorier og den primære forskning om lørnernes intersprog; 
(2) en kort diakronisk oversigt over metoderne i fremmedsprogsun-
dervisningen; (3) en gennemgang af undervisningsformer inden for de fire 
sprogfærdigheder: lytteforståelse, læseforståelse, talefærdighed og skriv-
ning, samt undervisningsformer i ordforråd og grammatik. For alle fire 
spiller undervisning i ordforråd og grammatik en stor rolle. I alle moduler 
vil der specielt blive lagt vægt på tilegnelsen og undervisningen af spansk 
som fremmedsprog. De studerende skal sættes i stand til at anvende de 
teoretiske begreber på et praktisk/analytisk niveau. 
 
C) Undervisningens form 
Forelæsninger, undervisning via e-læring, oplæg, skriftlige øvelser, analy-
ser af spanske lærebøger, som typisk bruges i den gymnasiale undervis-
ning. 
 
D) Eksamensopgivelser og -fordringer 
Eksamen består af en teoretisk dimension, hvor der kræves sikker beher-
skelse af de vigtigste begreber og forskningsresultater inden for fremmed-
sprogstilegnelse og -pædagogik, og en praktisk dimension, hvor der kræves 
evne til dels at analysere eksisterende materiale til undervisning i spansk, 
dels at udvikle eget materiale. 
 
E) Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en bunden hjemmeopgave, der skal besvares inden 
for en uge. Opgavens omfang: 10–15 sider. Opgaven kan f. eks. bestå af en 
kritisk analyse af eksisterende materiale til undervisning i spansk, og/eller 
udvikling af eget materiale, som relaterer til de forskellige aspekter, som er 
blevet gennemgået i løbet af kurset. Opgaven skrives på spansk. Opgaven 
bedømmes med B/IB med intern censur.  
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§ 4. Litterær analyse (Literary Analysis) 
 
A) Undervisningens omfang 
2 x 1,5 time + et tilsvarende antal e-læringstimer. Vægtning: 4 ECTS-point. 
 
B) Undervisningens mål og indhold 
Den studerende skal sættes i stand til at foretage en struktureret analyse af 
moderne litterære tekster på spansk med iagttagelse af almindelige littera-
turanalytiske aspekter som fortællerforhold, tid, rum, tema, narrativt forløb, 
metaforik. Tekstudvalget skal være af en sværhedsgrad som er typisk for 
den gymnasiale sektor.   
 
C) Undervisningens form 
Forelæsninger, skriftlige øvelser, undervisning via e-læring. 
 
D) Eksamensopgivelser og -fordringer 
Fuld forståelse af det litteraturanalytiske begrebsapparat og evne til at an-
vende det meningsfyldt i fortolkningen af enkelttekster. 
 
E) Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en bunden hjemmeopgave, der skal besvares inden 
for en uge. Opgavens omfang: 10–15 sider. Opgaven består af en novelle 
(maks. 10 ns.), som analyseres. Opgaven skrives på dansk. Den bedømmes 
B/IB med intern censur. 
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III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af 12. 
august 2002 om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne 
(suppleringsbekendtgørelsen) og har virkning for studerende immatrikule-
ret 1. september 2002 eller senere.  
 
 
 
 
 
Godkendt af Spansk Studienævn den 5.11.2002. 
Vedtaget af Det humanistiske  fakultet den 26.11.2002.  
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IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske 
  studier ved Syddansk Universitet 

 
 
 
Findes på følgende webadresse: 
 
http://www.humaniora.sdu.dk/fakadm/udvalg.html?vis=undervisning 
 
nederst på siden. 
 
 
En trykt version kan fås ved henvendelse til sekretær for Undervisnings- og 
Uddannelsesudvalget: 
Else Jensen, tlf.nr.: 6550 2079, e-mail: else@humsek.sdu.dk 
 
 
Revideret af Undervisnings og Uddannelsesudvalget den 14. marts 2002. 
 

 I 

http://www.humaniora.sdu.dk/fakadm/udvalg.html?vis=undervisning


Bekendtgørelse om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne 

(suppleringsbekendtgørelsen)  

 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 668 af 12. au-
gust 2002.  
   
I medfør af § 2, stk. 1 og stk. 2, pkt. 4, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1177 af 22. december 1999 og § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om åben uddannelse (er-
hvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, 
fastsættes:  

§ 1. Gymnasierelateret faglig supplering (supplering) på universiteterne har til formål 
at medvirke til at sikre kandidater i en 2-årig uddannelsesstilling fuld faglig kompeten-
ce til at undervise i det almene gymnasium og hf.  

Stk. 2. Suppleringen har et omfang af 25 ECTS-point og skal gennemføres af kandida-
ter, der har gennemført en bachelor- og kandidatuddannelse omfattende to gymnasiere-
levante fag, hvor fagene efter studieordningerne tilsammen er normeret til henholdsvis 
210 ECTS-point og 90 ECTS-point eksklusive eventuel propædeutisk undervisning. 
Suppleringen knyttes til det fag, der er normeret til 90 ECTS-point.  

Stk. 3. Kandidater, der har erhvervet to eller flere gymnasierelevante fag á 90 ECTS-
point, kan selv vælge i hvilket af fagene, der skal suppleres.  

Stk. 4. Hvis en kandidatuddannelse med godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling er blevet forlænget med ½ år, skal der ske faglig supplering af 
det fag/fagområde, der herefter er normeret til samlet 120 ECTS-point eksklusive 
eventuel propædeutisk undervisning.  

Stk. 5. Ved uddannelser, hvori bacheloruddannelsen omfatter en to-årig basisuddannel-
se, gælder følgende:  

1) Hvis begge fag/fagområder ligger inden for samme hovedområde som basisuddan-
nelsen, knyttes suppleringen til det fag, hvori der ikke skrives speciale. Kandidater 
med tværfagligt speciale skal selv vælge, i hvilket fag de vil fagligt supplere.  

2.Hvis kun det ene fag/fagområde ligger inden for samme hovedområde som basisud-
dannelsen, knyttes suppleringen til det fag, der ligger uden for basisuddannelsens ho-
vedområde.  

Stk. 6. 60 ECTS-point (European Credit Transfer System) svarer til et studenterårs-
værk.  

§ 2. Suppleringen skal udbygge de studerendes faglige indsigt og øge deres teoretiske 
og metodiske kvalifikationer i faget/fagområdet.  

Stk. 2. Suppleringen organiseres som en kombination af IT-baseret fjernundervisning, 
selvstudier og deltagelse i kortere seminarer. Mindst 50% af suppleringen skal organi-
seres som IT-baseret fjernundervisning.  
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Stk. 3. Suppleringen skal bestå af gymnasie-/hf-faglige discipliner.  

§ 3. Suppleringen udbydes ved Københavns, Syddansk, Aarhus og Aalborg universite-
ter samt Roskilde Universitetscenter. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling godkender udbuddet efter samråd med Undervisningsministeriet.  

Stk. 2. De studerende optages på den faglige supplering på universiteterne, jf. stk. 1. 
Optagelse til suppleringen sker som led i uddannelsesstillingens første år.  

Stk. 3. Suppleringen tilrettelægges således, at der afsættes to samlede perioder á 10 
ECTS-point, der udelukkende anvendes til sidefagssupplering. Derudover afsættes 
yderligere 5 ECTS-point, således at den samlede ramme på 25 ECTS-point udfyldes.  

§ 4. Universiteter kan efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed udbyde supplering 
til allerede ansatte gymnasie- og hf-lærere.  

Stk. 2. Universiteter kan ikke udbyde supplering som åben uddannelse.  

§ 5. For eksamen gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddan-
nelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2, bekendtgørelse om censorinstitutio-
nen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbe-
kendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.  

Stk. 2. Universitetet beslutter selv, om den/de afsluttende prøve/prøver på den faglige 
supplering skal være interne eller eksterne, og om bedømmelserne Bestået/Ikke bestået 
eller karakterer efter 13- skalaen anvendes ved de afsluttende prøver.   

§ 6. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer regler om det faglige 
suppleringsforløb i en studieordning.  

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om:  

1) Mål, indhold og fastsættelse af det tidsmæssige omfang af det faglige supplerings-
forløb.  

2) Undervisningsformer.  

3) Afsluttende prøver på den faglige supplering, herunder eventuel medvirken af mini-
sterielt beskikkede censorer.  

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i 
usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat 
af universitetet.  

Stk. 4. Ved udarbejdelse af studieordningen og væsentlige ændringer heri tager univer-
sitetet kontakt til gymnasierektorer/hf-forstandere og indhenter udtalelser fra censor-
formandskabet.  

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs 
begyndelse.  

Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heri skal have de fornødne over-
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gangsordninger.  

Stk. 7. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på universitetets hjem-
meside.  

§ 7. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige 
forhold.  

§ 8. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for 
ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der 
afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en 
frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og 
klagerens eventuelle kommentarer hertil.  

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt klageren.  

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2002 og har virkning for studerende, 
der optages på universiteterne til faglig supplering efter den 1. august 2002.  

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 244 af 22. april 1998 om faglig supplering 
med henblik på opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen og hf (Supple-
ringsbekendt- gørelsen), jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Studerende, der er påbegyndt den faglige supplering før den 1. august 2002, har 
ret til at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 244 af 22. april 
1998. Universitetet fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter den nævn-
te bekendtgørelse.  
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