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Huvudområde:
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Spanska 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering. I dessa 22,5 hp ska kursen
ESGA20, Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp, eller motsvarande ingå.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förklara språkliga problemställningar med hjälp av grundläggande grammatiska och
språkvetenskapliga begrepp,
- redogöra för satsers uppbyggnad och identifiera deras delar och funktioner,
- översätta till och från spanska med tonvikt på kontrastiva och idiomatiska problemställningar,
- skriva väldisponerade och sammanhängande texter på spanska.

Innehåll
I kursen behandlas spanska språkets struktur och funktionssätt med fokus på grammatik, morfologi
och syntax. Centrala delar av spansk grammatik studeras utifrån ett kontrastivt perspektiv. Kursen
innehåller också en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Således ges systematisk
träning i att uttrycka sig skriftligt på spanska samt i att översätta från svenska till spanska och från
spanska till svenska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftlig tentamen, dels genom individuella, skriftliga



inlämningsuppgifter och skriftliga redovisningar vid undervisningstillfällena.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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
Kursen ESGB30 får ej samtidigt med kursen ESGB01, ESGBB1 och ESGBLA ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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