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Spanska, Nybörjarkurs 2

Kurskod: ESGN02
Kursens benämning: Spanska, Nybörjarkurs 2

Spanish: Beginner Course 2
Högskolepoäng: 15
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 2015-03-10 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet och Spanska steg 2 alternativt Spanska, Nybörjarkurs 1.
Undervisnings språk: spanska och svenska

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för och använda grundläggande spanska språkliga strukturer och
- uppvisa kunskaper om de spansktalande ländernas samhällsliv och kultur.

Färdighet och förmåga
- uppvisa färdigheter som motsvarar nivå A1-A2 i hörförståelse, textförståelse, muntlig interaktion och
produktion samt skriftlig språkfärdighet i spanska enligt den europeiska referensramen för språk
(GERS).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt reflektera kring det egna lärandet och
- kritiskt jämföra och analysera likheter och olikheter i vardagsliv, levnadssätt och traditioner mellan
länder där spanska används.

Innehåll
Kursen är uppdelad i två delkurser om vardera 7.5 hp.

Delkurs 1 - Text och konversation (7.5 hp)
I delkursen utökas successivt studentens kommunikativa förmåga genom textdiskussioner, tal- och



skrivövningar. Vidare diskuteras de spansktalande ländernas samhällsliv och kultur med utgångspunkt
i texter och artiklar.

Delkurs 2 - Spanska språkets uppbyggnad (7.5 hp)
I delkursen genomförs en påbyggnad och en fördjupning av de spanska grundläggande grammatiska
strukturerna.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras genom muntligt prov.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig tentamen.

Antalet tillfällen student kan genomgå muntligt prov på delkurs 1 begränsas till 5 på grund av
begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda delkurserna.

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 ESGN02 ersätter tidigare kurs ESBXN2, Kvalifikationskurs 15hp.


	Kursplan

