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Språkdidaktik i modern spanska (uppdragsutbildning), 2,5
högskolepoäng

Language Didactics of Modern Spanish, 2,5 credits

Kurskod: USDG14

Fastställd av: VD 2014-02-27
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Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Undervisningsområdet

Ämnesgrupp: SP1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Kunna reflektera över medvetna didaktiska val inom spanska som modernt språk och motivera
dessa utifrån en analys av verksamhetens mål ur ett kommunikativt perspektiv i klassrummet

• Kunna planera, genomföra och utvärdera ett mindre fältarbete i skolan

Innehåll
• Språkdidaktisk forskning och ordkunskaps lärande

• Den europeiska referensramen för språk och de svenska styrdokumenten

• Muntliga och skriftliga språkfärdigheter i klassrummet

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuellt arbete

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av:

• Två individuella inlämningsuppgifter

• För Godkänd ska de två uppgifterna vara inlämnade och godkända samt att studenten ska uppfylla
lärandemålen

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G
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Kursvärdering
Kursvärdering genomförs enligt av VD fastställda anvisningar. Den kursansvariga läraren är ansvarig för
att så sker.

Övrigt
Kursen syftar till att utveckla fördjupad lärarkompetens samt kunskaper och färdigheter om lärande i
spanska för lärare år 7 t.o.m. år 9
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