Kursplan
för kurs på grundnivå
Spanska - förberedande kurs
Spanish - Preparatory Course

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

ES030A
HT 2018
2018-02-21
Romanska och klassiska institutionen

Ämne

Spanska

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-02-21 och fastställd av institutionsstyrelsen vid
Romanska och klassiska institutionen 2018-02-26.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
FGR1
FTO1
FMK1
FKS1
FGR2
FTO2
FMK2
FKS2

Benämning
Grammatik I
Text- och ordkunskap I
Muntlig kommunikation I
Kultur och samhälle I
Grammatik II
Text- och ordkunskap II
Muntlig kommunikation II
Kultur och samhälle II

Högskolepoäng
3.5
4
5
2.5
3.5
4
5
2.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i spanska och fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen
ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Kursen kräver inte några förkunskaper i spanska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Kursen
syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. Godkänd kurs ger
behörighet till Spanska I, 30 hp.
Delkurs 1
Grammatik I 3,5 hp
Delkursen innehåller genomgång och systematisk träning av spanskans grundläggande språkstruktur.
Delkurs 2
Text och ordkunskap I 4 hp
I delkursen ingår läsning av enkla texter samt träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar
ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna presentera sig
samt att berätta om sin vardag skriftligen på en enklare nivå.
Delkurs 3
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Muntlig kommunikation I 5 hp
Spanskans ljudstruktur presenteras och tränas genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse. I kursen
ingår övningar i enklare dialog och hörförståelse samt träning av uttalet.
Delkurs 4
Kultur och samhälle I 2,5 hp
Studenten får inblickar i de spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av
artiklar och andra textutdrag på svenska, engelska och spanska.
Delkurs 5
Grammatik II 3,5 hp
Delkursen bygger vidare på Grammatik I med genomgång och träning av andra grundläggande men mer
komplexa språkstrukturer.
Delkurs 6
Text och ordkunskap II 4 hp
Delkursen bygger vidare på Text och ordkunskap I. Här ingår läsning av mer komplexa texter samt vidare
träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska
ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna berätta om det förflutna och framtiden samt att uttrycka
åsikter om olika ämnen.
Delkurs 7
Muntlig kommunikation II 5 hp
Delkursen bygger vidare på Muntlig kommunikation I. Muntlig kommunikation tränas vidare genom övningar
i muntlig färdighet och hörförståelse.
Delkurs 8
Kultur och samhälle II 2,5 hp
Delkursen bygger vidare på Kultur och samhälle I. Studenten får inblickar i aktuella frågor kring de
spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av artiklar och andra textutdrag
på svenska, engelska och spanska.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Grammatik I 3,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna uppvisa grundläggande kunskaper om spanskans
språkstruktur som behandlas under kursen.
Delkurs 2
Text och ordkunskap I 4 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- uppvisa grundläggande kunskaper i det spanska ordförrådet;
- tillämpa spanskans grundläggande grammatiska regler i enklare texter;
- läsa och förstå enkla texter.
Delkurs 3
Muntlig kommunikation I 5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- förstå tal på spanska om bekanta ämnen;
- delta i samtal och uttrycka sig på spanska om bekanta och vardagliga ämnen.
Delkurs 4
Kultur och samhälle I 2,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna redovisa kunskaper om de spansktalande ländernas
kultur och samhällsliv.
Delkurs 5
Grammatik II 3,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna uppvisa grundläggande kunskaper om spanskans
språkstruktur som behandlas under kursen.
Delkurs 6
Text och ordkunskap II 4 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
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- uppvisa utökade grundläggande kunskaper i det spanska ordförrådet;
- tillämpa spanskans grundläggande grammatiska regler i mer avancerade texter.
- skriva egna sammanhängande texter;
- läsa och förstå enklare autentiska texter.
Delkurs 7
Muntlig kommunikation II 5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- förstå tal på spanska om bekanta och mindre bekanta ämnen;
- delta i samtal och uttrycka sig på spanska om bekanta och aktuella ämnen;
- kommunicera muntligt på enkel spanska och med ett för nivån korrekt uttal;
Delkurs 8
Kultur och samhälle II 2,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna redovisa kunskaper om aktuella frågor kring de
spansktalande ländernas kultur och samhällsliv.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

Kunskapkontroll och examination
a) Examinationsformer
Examination sker på spanska och svenska.
Delkurserna Grammatik I och Grammatik II examineras genom kontrollskrivningar och salstentamina.
Delkurserna Text och ordkunskap I och Text och ordkunskap II examineras genom skriftliga
inlämningsuppgifter och prov.
Delkurserna Muntlig kommunikation I och Muntlig kommunikation II examineras genom muntliga
redovisningar i seminarieform, muntliga prov samt hörförståelseprov.
Delkursen Kultur och samhälle I examineras genom salstentamen.
Delkursen Kultur och samhälle II examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga
inlämningsuppgifter.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
b)Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt;
B = Mycket bra;
C = Bra;
D = Tillfredsställande;
E = Tillräckligt;
Fx = Otillräckligt;
F = Helt otillräckligt.
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på alla delkurser.
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Sammanfattningsbetyg baseras på betygsmedelvärdet på delkurserna med hänsyn tagen till delkursernas
poängtal. Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man
också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget
på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
e) Underkännande
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen. Uppgiften ska
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering används betygen C-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte medtas i examen med spanska som huvudområde. Kursen får inte tillgodoräknas i examen
samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/romklass
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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