Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPDA02, Spanska: Praktisk spansk didaktik II, 7,5
högskolepoäng
Spanish: Practical Spanish Didactics II, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-11-21 och senast reviderad
2017-11-27 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-11-27,
vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Spanska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala begrepp inom språkdidaktiken samt för vissa
teorier som utvecklats inom språkdidaktiken fram till idag,
• kunna redogöra för olika metoder att undervisa centrala aspekter av det spanska
språket och kulturen på gymnasiets kurser i spanska på högre nivå,

Färdighet och förmåga
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• kunna välja undervisningssätt och undervisningsmaterial för ett visst moment och
en specifik grupp på gymnasiets kurser i spanska på högre nivå samt motivera
detta,
• med väl underbyggda argument kunna diskutera olika undervisningsmetoders
för- och nackdelar,
• kunna planera och simulera ett undervisningsmoment tänkt för gymnasiets
senare kurser på ett ledigt och korrekt sätt och med användning av adekvat
terminologi som lämpar sig för klassrumssituationen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och diskutera olika undervisningsmetoders effektivitet,
• kunna identifiera och bedöma sitt eget behov av kunskap inom området spansk
didaktik.

Kursens innehåll
SPDA02 är en fristående fortsättning på SPDA01 som syftar till att ge praktisk
kunskap om och viss erfarenhet av undervisning i spanska på gymnasiets kurser i
spanska på högre nivå. SPDA02 ger också kunskaper inom språkdidaktik som
forskningsområde, och betonar kopplingen mellan teori och klassrumspraktik.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar.
Närvaro vid minst 80% av dessa moment är obligatorisk om inte särskilda skäl
föreligger. Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet
för obligatoriskt moment.

Kursens examination
Kursen examineras genom en muntlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på muntlig
tentamen såväl som på inlämningsuppgiften. För betyget Väl godkänd krävs Väl
godkänd på muntlig tentamen såväl som på inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs avklarad SPAA01, Spanska: Grundkurs, eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket
och studerande med andra inriktningar.
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Prov/moment för kursen SPDA02, Spanska: Praktisk spansk didaktik II
Gäller från H12
1201 Muntlig examination, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202 Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

