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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Kursplan
Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Kurskod: ESGA10
Kursens
benämning:

Spanska I: Muntlig språkfärdighet
Spanish I: Oral Proficiency

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
(G1N)

Huvudområde:
SPA (Spanska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-15 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Moderna språk- spanska 3 eller Spanska 3 Steg 3
alternativt kurserna ESGN01 Spanska nybörjarkurs 1 15hp och ESGN02 Spanska nybörjarkurs
2 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska motsvarande B2-nivå enligt den europeiska
referensramen för språk,
2. redogöra för och reflektera över huvuddragen i spanskt uttal,
3. redogöra för grundläggande uttalssvårigheter i spanska för någon som är huvudsakligen
svensktalande,
4. beskriva och förklara grundläggande principer i den spanska satsmelodin, 
5. uttala spanska i enlighet med den spanska ljudläran och



6. genomföra korta föredrag på spanska inför åhörare.

Innehåll
Kursen innehåller praktiska övningar i muntlig framställning, samtalsövningar, hörförståelse
och muntliga språkfärdighetsövningar. Kursen tar upp vanligt förekommande uttalsproblem i
spanska och sätt att identifiera samt åtgärda dessa. I kursen ingår en systematisk
genomgång av spanska talljud: intonation, betoning, prosodi, spanska vokaler och
konsonanter.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 5 och 6 examineras genom individuella och i grupp genomförda muntliga
redovisningar och praktiska övningar på seminarier.
Lärandemål 1-4 examineras genom dels en individuell skriftlig hemtentamen, dels en
individuell muntlig 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.

Undervisningen genomförs på spanska.


