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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-02 och
gäller från vårterminen 2023 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 ingå. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva och förklara centrala problemställningar i spansk grammatik med adekvat och
relevant terminologi på spanska,
2. redogöra för satsers uppbyggnad och identifiera deras delar och funktioner,
3. översätta text från svenska till grammatiskt korrekt och idiomatisk spanska och 
4. skriva välstrukturerade och sammanhängande texter på spanska.

Innehåll
I kursen analyseras det spanska språkets struktur med fokus på grammatik och



meningsbyggnad. Spansk grammatik studeras också utifrån ett kontrastivt perspektiv och på
så vis ger kursen träning i att översätta från svenska till idiomatisk spanska. Samtidigt
innebär kursen träning i att uttrycka sig skriftligt på korrekt spanska anpassad till olika slags
mottagare och situationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 - 3 examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen och muntliga
redovisningar på seminarier.
Lärandemål 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

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 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 Spanska II: Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp får ej samtidigt med kursen
ESGB01 Spanska II 30,0 hp, ESGBB1 Spanska: Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp och ESGBLA
Spanska, lararinriktad kurs 60,0 hp ingå i examen.
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


