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Kursbeskrivning för ingående delkurser (Spanska 1) 

Delkurs 1, Text och litteratur I, 5 hp.  

I delkursen ingår läsning av enklare spanskspråkig skönlitterär text och sakprosa. Delkursen är 
en introduktion till textanalys. Träning sker i muntlig framställning och i att författa kortare 
texter.  

Efter avslutad delkurs förväntas du kunna 

- tillgodogöra dig enklare spanskspråkig litterär text och sakprosa samt redogöra på 
spanska för dess innehåll; 

- göra enkla analyser på spanska av litterära texter; 

- identifiera olika litterära genrer.  

För att uppnå dessa mål är det nödvändigt att du förbereder dig väl inför varje lektion, arbetar 
flitigt i gruppdiskussioner och presentationer, samt lägger fram i tid skriftliga uppgifter i 
enlighet med lärarens anvisningar. Du arbetar med lexika och grammatik för att utveckla ditt 
språk både skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande genom muntliga presentationer 
och skriftliga inlämningsuppgifter. Det är följaktligen obligatorisk närvaro för att kunna bli 
godkänd på kursen. Vid frånvaro på fler än två lektioner måste du gå om kursen.   

 

Delkurs 2, Text och litteratur II, 5 hp.  

I delkursen ingår en fördjupad läsning av spanskspråkig skönlitterär text och sakprosa. En 
utökad träning sker i textanalys, muntlig framställning och författande av texter i några olika 
akademiska genrer. Du tränar och utvecklar ditt språk genom läsning av enklare spanskspråkig 
skönlitterär text, journalistisk text och annan sakprosa. Delkursen är även en introduktion till 
textanalys. Träning sker i muntlig framställning och i att författa kortare texter. Du lär dig 
således grundläggande analytiska metoder, litteraturvetenskapliga begrepp samt skrivstrategier.  
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Efter avslutad delkurs förväntas du kunna 

- redogöra för innehåll spanskspråkig litterär text och sakprosa. 

- analysera och tolka texter från olika genrer genom att tillämpa grundläggande 
analytiska begrepp. 

- på spanska redogöra för litterära grundbegrepp och tillämpa dem i diskussioner om 
litterära texter från olika delar av den spanskspråkiga världen.  

För att uppnå dessa mål är det, liksom för delkurs 1, nödvändigt att du förbereder dig väl inför 
varje lektion, arbetar flitigt i gruppdiskussioner och presentationer, samt lägger fram i tid 
skriftliga uppgifter i enlighet med lärarens anvisningar. Du arbetar med lexika och grammatik 
för att utveckla ditt språk både skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande genom 
muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Det är följaktligen obligatorisk 
närvaro för att kunna bli godkänd på kursen.  

 

Delkurs 3, Grammatik, 7,5 hp 
I denna delkurs går vi igenom grundläggande regler och begrepp inom spansk grammatik och 
tillämpar dessa i enklare analyser. Målet är att undervisningen ska bidra till att stärka dina 
praktiska färdigheter i det spanska språket, men även den metalingvistiska teoretiska kunskapen 
och medvetenheten.  

Efter avslutad delkurs förväntas du kunna: 

- korrekt tillämpa spanskans grundläggande grammatiska strukturer i tal och skrift; 
- redogöra for satsers uppbyggnad och identifiera dess delar och funktioner; 
- utföra grammatisk analys av yttranden på spanska samt [endast för dig som läser 

ES130A, ES1LP2] resonera kring strukturella skillnader och likheter mellan spanska 
och svenska [detta gäller således inte för dig som studerar enligt kursplan ES1INT].  
 

Delkursen inleds med föreläsningar i allmän grammatik på svenska. Allmän grammatik syftar 
till att öka analysförmågan samt den språkliga medvetenheten som sådan. Allmän grammatik 
är därigenom ett viktigt led till förbättrade kunskaper i spanska. Delkursen består därefter av 
föreläsningar i spansk grammatik, blandat med praktiska övningar och syftar till att ge grund-
läggande kunskaper i det spanska språkets uppbyggnad och funktionssätt. Du förbereder dig 
inför varje lektion genom att studera olika avsnitt i grammatikboken samt genom att göra 
övningar. Du får också anvisningar på stoff som ska repeteras och tränas in på egen hand. Det 
rör sig om kunskaper som hör till förkunskaperna men som oftast behöver mer träning. Denna 
del av kursen ges på spanska. 
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Varje vecka förbereder du dig genom att följa de läsanvisningar som du får av läraren. Inför 
gruppseminarierna förberedes uppgifterna väl. Det är viktigt att komma väl förberedd till 
lektionerna, att ha gjort övningarna och antecknat eventuella frågor som ska ställas på lektioner-
na så att alla studenter kan ta del av förklaringen.  

Närvaro vid minst 80 % av alla undervisningstillfällen är obligatorisk och gäller alla delmoment 
(introduktion i grammatik, grammatikföreläsningar och språkstrukturövningar i grupp).  

Kursen examineras genom två inlämningsuppgifter under kursens gång (dessa bedöms enligt 
tvågradig betygsskala U-G). Kursen avslutas med en salstentamen som betygsätts med en sju-
gradig betygsskala (A-F). Salstentan testar dina kunskaper i både allmän och spansk grammatik. 
Du får visa prov på både praktiska och teoretiska färdigheter som du studerat och övat på under 
kursens gång. 

 

Delkurs 4: Fonetik och uttal, 5 hp 
Delkursen behandlar fonetikens och fonologins centrala begrepp, fonetisk transkription, 
spanskans ljudsystem och prosodiska egenskaper samt de viktigaste regionala varianterna. 
Uttalet tränas genom praktiska övningar.  

Efter avslutad delkurs förväntas du kunna: 

- redogöra för spanskans ljudstruktur (fonem, allofoner och prosodiska huvuddrag) med 
avseende på allmänna drag och regionala särdrag, 

- identifiera och särskilja olika regionala varianter, 
- uttala spanska på ett för nivån tillfredsställande sätt, 
- redogöra för grundläggande fonologiska och fonetiska skillnader och likheter mellan 

spanska och svenska. 
 

För att uppnå dessa mål måste du förbereda dig inför varje undervisningstillfälle genom att följa 
läsanvisningar och uppgifter som utdelas av läraren eller som läggs upp på lärplattformen. 

Kursen examineras genom en salstentamen (som betygsättes enligt A-F) och ett uttalsprov (som 
betygsättes tvåskaligt: godkänd/underkänd). Betyget på salstentamenet blir också slutbetyget 
på delkursen. 
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Delkurs 5, Spaniens historia och geografi, 3,5hp 
I denna delkurs studeras Spaniens geografi och historia och jämförelser mellan historia och 
nutida geopolitiska samhällsförhållanden görs under kursens gång. Vid gruppövningar diskute-
ras det genomgångna stoffet och bildas underlag till träning i muntlig framställning.  

Efter avslutad delkurs förväntas du  

- kunna redogöra på en för nivån tillfredsställande god spanska för huvuddragen i, och 
resonera kring, den spansktalande världens geografiska och historiska förhållanden 
samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden,  

- behärska spanskans specifika ordförråd inom historia och geografi, 
- kunna tillgodogöra dig spansk facktext samt multimedialt material inom området.  

 

Du förbereder dig inför varje undervisningstillfälle genom att följa läsanvisningar och förbereda 
dig väl inför gruppdiskussioner och muntliga redovisningar. Undervisningen sker i form av 
lektioner och seminarier där lärare och studenter deltar aktivt. Du tränar på att diskutera, 
analysera, sammanfatta och redovisa olika aspekter av spanskamerikansk historia, kultur och 
samhälle genom uppgifter i klassrummet. För att kunna tillgodogöra dig delkursen på bästa 
möjliga sätt bör du grundligt läsa kurslitteraturen inför varje lektionstillfälle. Att komma väl 
förberedd är en förutsättning för att kunna delta  aktivt på lektionerna. Lektionerna är en mycket 
viktig del i ditt lärande. Vi använder kurslitteratur och digitala media för att lära oss att analysera 
och förstå relevanta samhällsfrågor och kulturella yttringar i Spanien.  

Delkursen examineras genom en salstentamen samt muntliga och skriftliga inlämningsuppgif-
ter, både individuella och i grupp. Obligatorisk närvaro (minst 80% av lektionerna) gäller för 
delkursen. 

 

Delkurs 6, Spanskamerikas historia och geografi, 4 hp. 
I denna delkurs studeras Spanskamerikas historia och geografi där jämförelser mellan historia 
och nutida geopolitiska samhällsförhållanden görs under kursens gång. Vid gruppövningar 
diskuteras det genomgångna stoffet och bildas underlag till träning i muntlig framställning.  

Efter avslutad delkurs förväntas du kunna 

- redogöra på en för nivån tillfredsställande god spanska för huvuddragen i, och 
resonera kring, den spansktalande världens geografiska och historiska förhållanden 
samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden, 
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- behärska spanskans specifika ordförråd inom historia och geografi, 
- tillgodogöra sig spanskspråkig facktext samt multimedialt material inom området.  

 

Du förbereder dig inför varje undervisningstillfälle genom att följa läsanvisningar och förbereda 
dig väl inför gruppdiskussioner och muntliga redovisningar. Undervisningen sker i form av 
lektioner och seminarier där lärare och studenter deltar aktivt. Du tränar på att diskutera, 
analysera, sammanfatta och redovisa olika aspekter av spanskamerikansk historia, kultur och 
samhälle genom uppgifter i klassrummet. För att kunna tillgodogöra dig delkursen på bästa 
möjliga sätt bör du grundligt läsa kurslitteraturen inför varje lektionstillfälle. Att komma väl 
förberedd är en förutsättning för att kunna delta  aktivt på lektionerna. Lektionerna är en mycket 
viktig del i ditt lärande. Vi använder kurslitteratur och digitala media för att lära oss att analysera 
relevanta samhällsfrågor och kulturella yttringar i Spanskamerika.  

Delkursen examineras genom en salstentamen samt muntliga och skriftliga inlämnings-
uppgifter, både individuella och i grupp. Obligatorisk närvaro (minst 80% av lektionerna) gäller 
för delkursen. 

 

 

 

 


