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SPDA01, praktisk spansk didaktik I, 7,5 högskolepoäng
Studiebeskrivning
Introduktion
SPDA01, 7,5 högskolepoäng, är en första kurs i praktisk didaktik för såväl yrkesaktiva som
blivande högstadielärare och gymnasielärare i spanska. Behörig att söka är den som
genomgått Grundkursen i spanska (SPAA01). Kursen är främst inriktad på
spanskundervisningens första steg. Den kan läsas som fristående kurs men kan också byggas
på med en fortsättningskurs i praktisk spansk didaktik, inriktad på de högre stegen.
1. Kursens mål
Kursen syftar till att utveckla deltagarna som lärare och göra dem mer medvetna, kompetenta
och allsidiga i sin yrkespraktik.
2. Kursens innehåll
Kursen innehåller ett visst studium av textmaterial relaterat till yrkesutövningen, men främst
föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar där kursdeltagarna kommer i kontakt med
och tränar på metoder för att variera och förbättra undervisningen på spanskundervisningens
första steg (steg 1-2). En viktig del av kursen är erfarenhetsutbytet kursdeltagarna emellan.
3. Examination
I enlighet med vad som skrivs i kursplanen kommer examination på kursen att bestå av en
muntlig uppgift samt en obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift.
För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare omprov inom den
ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa termin. Som ytterligare
omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom nästa termins kurs. På vårterminen gäller
att omprov ges under våren för de ordinarie prov som ligger under första hälften av terminen.
För övriga ordinarie prov under VT ligger omproven i augusti.
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl godkänd. För att
erhålla VG i slutbetyg på hela 30-poängskursen i spanska ska den studerande ha uppnått 17
VG-poäng av kursens högskolepoäng.

På delkurserna ges inom ämnet spanska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det
högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd.
Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera efter den
kursplan som gällde när hon/han påbörjade kursen, under förutsättning att hon/han före
ändringen fullgjort minst 50% av kursen. När det gäller litteraturlistan är det möjligt att
tentera efter den gamla listan en termin efter ändringen; därefter får den studerande tentera
efter den nya listan.

