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KURSPLAN

Spanska, nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng

Spanish, Introductory course I, 15 credits

Kurskod: LS1G10

Fastställd av: VD 2010-06-01

Gäller fr.o.m.: Ht 2010

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: SP1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna
- förstå talad och skriven mycket enkel Spanska i vardagliga situationer
- tala och skriva mycket enkel spanska
- redogöra för och tillämpa elementära grammatiska strukturer i spanskan
- förstå och använda ett enkelt spanskt basordförråd och behärska strategier för att ytterligare bygga upp
ordförrådet
- redogöra för ett urval av grundläggande kunskaper om samhälle och kulturtraditioner i de spanskspråkiga
länderna

Innehåll
Kursen vänder sig till studenter som inte har förkunskaper i spanska eller är nästan nybörjare. Kursen syftar
till att ge en grundläggande utbildning i spanska vad gäller hörförståelse, samtal/muntlig interaktion,
muntlig produktion och skriftlig färdighet. Fokus ligger på vardaglig kommunikation.
Som fortsättning ges kursen Spanska, nybörjarkurs II. 15 hp.

• Studium av grundläggande spansk grammatik

• Träning i muntlig språkfärdighet med tonvikt på kommunikativa övningar

• Träning i skriftlig språkfärdighet

• Träning i läs- och hörförståelse av mycket enkel spanska

• Studium av texter om samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, lektioner och varierade övningar. Nätbaserade övningar kan
förekomma. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och munt-
liga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping · BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

TEL (vx) 036-10 10 00 · FAX 036-16 25 85 · E-POST info@hlk.hj.se · www.hlk.hj.se



Spanska, nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng 2(2)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en salstentamen i skriftlig språkfärdighet och läsförståelse, en tentamen i munt-
lig språkfärdighet och hörförståelse samt aktivt deltagande i lektionerna. För Godkänd på kursen krävs
75% närvaro och Godkänd på samtliga delar av kursen. För Väl Godkänd krävs dessutom att de indivi-
duella proven har sammanräkningsbetyget Väl Godkänd.

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

Examination 15 hp U/G/VG

Övrigt
Kursen är en förberedande kurs motsvarande nivå A1 enligt den gemensamma europeiska referensramen
för språk. Kursen utgör 15 hp i en kandidatexamen. För en kandidatexamen med spanska som huvudämne
krävs ytterligare 105 hp inom ämnet spanska.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Equipo Prisma, Método de español para extranjeros. Prisma Comienza -Libro del alumno A1, Editorial
Edinumen, ISBN: 978-84-95986-48-1

Equipo Prisma, Método de español para extranjeros. Prisma Ejercicios A1, Editorial Edinumen, ISBN:
84-95986-03-5

Rekommenderad kurslitteratur

Universidad de Alcalá de Henares, Diccionario para la enseñanza de la lengua española, VOX

Benson, Ken m.fl., Norstedts svensk-spanska ordbok, Norstedts 1993, ISBN:91-1-915612-X. Även ut-
given tillsammans med spansk-svensk ordbok i en volym

Manuel Martí Sánchez, Inmaculada Penadés Martínez y Ana María Ruiz Martínez, Gramática Española
por Niveles, Editorial Edinumen (Volumen 1 - ISBN 978-84-9848-134-1 y Volumen 2 - ISBN 978-84-
9848-135-8)

Gunnar Fält, Spansk grammatik för uni-versitet och högskolor. Studentlitteratur


