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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande
• ha fördjupat sina baskunskaper i spanska såväl i tal som i skrift för att underlätta
övergången från studier i spanska på gymnasienivå till studier i spanska på
universitetsnivå,
• ha tillägnat sig kunskaper i några av de spanskspråkiga ländernas litteratur, kultur och
samhällsliv samt andra aktuella frågor med anknytning till den spanskspråkiga världen.

Innehåll
Delkursen innehåller följande moment:
• repetition och fördjupning av tidigare språkkunskaper med textläsning, muntlig
språkfärdighetsträning, hörförståelse samt enklare grammatikövningar,
• diskussion av aktuella tidningsartiklar, filmer och annat material,
• författande av kortare skriftliga arbeten,
• fortlöpande muntliga presentationer individuellt och i grupp.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och övningar, enskilt och i
grupp. Kursen bedrivs under två veckors intensivundervisning i juni, självstudier och
inlämningsuppgifter under juli månad och två avslutande veckors intensivundervisning i
augusti.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delkursen redovisas i form av skriftliga och muntliga uppgifter. Fortlöpande redovisning
sker under kursens gång i form av muntlig kommunikation och skriftlig produktion.
Studentens deltagande i övningsmoment, enskilda eller i grupp, är av stor vikt vid

inlämningsuppgifter under juli månad och två avslutande veckors intensivundervisning i
augusti.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delkursen redovisas i form av skriftliga och muntliga uppgifter. Fortlöpande redovisning
sker under kursens gång i form av muntlig kommunikation och skriftlig produktion.
Studentens deltagande i övningsmoment, enskilda eller i grupp, är av stor vikt vid
betygsättningen.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran om detta till
läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursutvärdering. Kursutvärderingen
sammanställs, återkopplas till studenterna samt arkiveras.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: Vid antagning till kurs på G1nivån i
spanska kan studenten tillgodoräkna sig baskursen (1,5 hp).

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Fant, Lars, Hermerén, Ingrid & Österberg, RakelBonniers spanska grammatik.
Bonnier Utbildning, 2004.
352 s.
García Márquez, Gabriel”La prodigiosa tarde de Baltazar” (tillhandahålls av
institutionen)
13 s.
Martín Gaite, Carmen”Lo que queda enterrado” (tillhandahålls av institutionen)
22 s.
Uslar Pietro, Arturo”La voz” (tillhandahålls av institutionen)
5 s.
Kompendium med övningsuppgifter som tillhandahålls av institutionen 100 s.

