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Lärarutbildningsnämnden
Spanska
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-02-17 och gäller från höstterminen 2014 vid
Karlstads universitet.
Kurskod: ESGL01
Spanska med didaktisk inriktning I, 30.0 hp
(Spanish I, Secondary Teacher Education, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Spanska. Vissa moment på svenska kan förekomma.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A2 (Moderna språk - spanska 3),
- områdesbehörighet 2 (Spanska Steg 3, Engelska B) med undantag för Engelska B eller
- kurserna ESBXN1 Spanska baskurs 15 hp och ESBXN2 Spanska kvalifikationskurs 15 hp.
Huvudområde
SPA (Spanska)
Lärandemål
Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar och förstärker sina kommunikativa kunskaper och
färdigheter: språkliga, kulturella och ämnesdidaktiska samt ett reflekterande förhållningssätt till dessa. Med
utgångspunkt i ämneskunskaper och ämnesdidaktik skall studenten utveckla färdigheter att motivera skolelever
till interaktivt lärande av spanska.
Delkurs 1, Modern spanskspråkig skönlitteratur och film (7,5hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
- analysera och tolka samtida spanskspråkig litteratur och andra kulturyttringar med hjälp av grundläggande
teoretiska begrepp
- redogöra och argumentera för den egna analysen samt redovisa modeller för
textbehandling i lärandesituationer
- använda sig av film som resurs inom spanskundervisningen
- söka och strukturera information samt presentera den i muntlig och skriftlig form med
korrekt hantering av källor, citat och referenser enligt anvisningar
- planera och genomföra motivationsskapande aktiviteter för användning av skönlitterära texter i spanska i olika
lärandesituationer
Delkurs 2, Muntlig språkfärdighet i spanska (7,5hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
- beskriva och förklara grundläggande principer i den spanska ljudläran

- redogöra för och jämföra kontrastiva skillnader i uttalet mellan den spanska och den svenska ljudläran
- muntlig presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter
- tillämpa talövningar som syftar till att stödja elevernas uttal och talflöde
Delkurs 3, Skriftlig språkfärdighet i spanska (7,5hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
- behärska de viktigaste momenten i spansk grammatik och tillämpa dess grundläggande teoretiska begrepp
- identifiera och förklara de viktigaste språkliga företeelserna i spanska som kan utgöra svårigheter för elever
- översätta text från svenska till spanska
- redogöra för grundläggande ämnesdidaktiska strategier som syftar till att utveckla skriftlig interaktion och
produktion i spanska
Delkurs 4, Modern spanskspråkig text (7,5hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
- redogöra för samtida, icke-skönlitterära texters uppbyggnad med betoning på koherens och kohesion
- avfatta väldisponerade och sammanhängande texter med tonvikt på argumentation och sammanfattning, med
korrekt hantering av källor och referenser
- analysera diverse typer av texter inom samtida sakprosa med fokus på språkliga strukturer som kan utgöra
svårigheter för elever
- redogöra för aktiviteter som utvecklar elevers förmåga att läsa och förstå texter inom spansk, aktuell sakprosa,
med tonvikt på ordförråd, idiomatiska uttryck, fraser och grammatiska konstruktioner.
Kursens huvudsakliga innehåll
Delkurs 1, Modern spanskspråkig skönlitteratur och film (7,5hp)
Delkursen bygger på inläsning, analys och samtal kring 1900- talets och 2000- talets spanska och
latinamerikanska skönlitterära texter av olika genrer. I delkursen ingår en genomgång av grundläggagande
terminologi för text analys och diskussion. Texterna analyseras genom diskussioner på spanska under
lektionerna med avseende på litterära aspekter, framställningssätt, språk och underliggande kulturella
förhållanden i den spanskspråkiga världen. Analys, terminologi och diskussion av olika typer av modern spansk
och latinamerikansk film ingår.
Delkurs 2, Muntlig språkfärdighet i spanska (7,5hp)
Delkursen innehåller teori om den spanska ljudläran samt praktiska övningar i muntlig framställning,
samtalsövningar och hörförståelse, muntliga språkfärdighetsövningar, vanliga uttalsproblem och ett sätt att
åtgärda dessa.
Delkurs 3, Skriftlig språkfärdighet i spanska (7,5hp)
Den spanska grammatikens grundbegrepp behandlas teoretiskt och praktiskt utifrån kontrastiva och didaktiska
perspektiv. Träning i översättning ingår.
Delkurs 4, Modern spanskspråkig text (7,5hp)
I delkursen ingår läsning och analys av aktuella spanskspråkiga texter med fokus på innehåll och form, såsom
ordförråd, idiomatiska uttryck, fraser och grammatiska konstruktioner. Studenten tränas i att skriva olika
texttyper med betoning på att utveckla strategier för hur olika typer av prosatexter kan användas i den framtida
undervisningen.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Alla examinerande moment är obligatoriska. För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella
prestationer kan särskiljas.
Delkurs 1:
Lärandemål 1-5 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter och i grupp genom muntliga

diskussioner.
Delkurs 2:
Lärandemål 1 och 2 examineras individuellt genom en skriftlig salstentamen. Lärandemål 3 och 4 examineras
individuellt och i grupp genom konversationsövningar och muntliga framställningar.
Delkurs 3:
Lärandemål 1 och 3 examineras individuellt genom en skriftlig salstentamen. Lärandemål 2 och 4 examineras
individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4:
Lärandemål 1 och 2 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärandemål 3 och 4 examineras genom skriftlig salstentamen.
Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För
slutbetyget Väl godkänd krävs detta betyg på minst tre fjärdedelar av kursens totala antal högskolepoäng, dvs.
sammanlagt minst 22,5 högskolepoäng.
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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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