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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-22 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Spanska 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för, analysera och värdera centrala teorier relaterade till icke-verbal
kommunikation, 
2. diskutera icke-verbala kommunikationsstrategier som interkulturellt verktyg med
betoning på nordiska sammanhang och 



3. redogöra för hur teorier och strategier för icke-verbal kommunikation kan planeras in och
användas i undervisning av spanska som främmande språk i ett nordiskt sammanhang. 

Innehåll
I kursen behandlas och analyseras förhållandet mellan verbal och icke-verbal kommunikation
som strategi för att förmedla verbal diskurs i ett nordiskt kulturellt sammanhang. Därvidlag
diskuteras teorier om olika kulturella system och icke -verbala kommunikativa signaler
såsom prosodi, kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppskontakt samt pragmatiska
perspektiv.
Likheter och olikheter som uppstår inom disciplinen mellan spanska och svenska
sociokulturella system och sammanhang analyseras. 
Teorier kopplas till praktik med utgångspunkt i erfarenheter kring vardagliga sociokulturella
och didaktiska interaktioner. 

Syftet med kursen är att vidareutveckla den kommunikativa kompetensen av spanska och
bidra till att fördjupa de didaktiska strategierna i undervisningen av spanska som
främmande språk i en nordisk kontext. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 - 2 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier.
Lärandemål 3 examineras genom individuella skriftliga uppgifter och presentationer med
stöd av digitala verktyg.
Lärandemål 1 examineras även genom individuell skriftlig hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ESADL5 Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg, 7,5 hp får
inte samtidigt som ESGDL4 Spanska: Icke-verbal kommunikation som didaktisk verktyg, 7,5
hp ingå i examen. 


