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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-01-28 att gälla från och med 2013-
01-28, höstterminen 2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i den gemensamma ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad
och Lunds Universitet.   
Undervisningsspråk: Spanska och Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna analysera väsentliga drag i det spanska språkets uppbyggnad samt
resonera kring kontrastiva skillnader mellan spanska och svenska 
kunna redogöra för spansk och latinamerikansk film 
på en grundläggande nivå kunna redogöra för kunskaper inom spansk
språkvetenskap på en grundläggande nivå 
kunna beskriva grunddragen i den spanska guldålderns litteratur 
på spanska kunna undervisa i latinamerikansk kultur och i det spanska språket 
kunna översiktligt redogöra för nuvarande kursplaner och nuvarande mål i
skolans kursplaner i spanska 
kunna förstå och redogöra för någon teori om utvecklingen av spanska som
främmande språk med särskilt fokus på spanska i skolmiljö 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSPA12, Spanska II, 30 högskolepoäng
Spanish II, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Spanska G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna tala spanska med sådan nivå av lexikal och grammatisk korrekthet att det
inte uppstår kommunikationsproblem 
med stöd av hjälpmedel kunna skriva en sammanhängande och så gott som
korrekt text på spanska 
kunna jämföra olika undervisningsmetoder inom spanskämnet 
med viss hjälp kunna analysera olika typer av elevproduktioner med avseende på
språkliga och andra utvecklingsdrag samt identifiera elevens behov av
återkoppling för dennes vidare språkliga utveckling 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
ur olika litterära och språkliga synvinklar kunna diskutera och ta ställning till
frågor om skillnader och likheter mellan kulturer 
kunna bedöma den egna språkfärdigheten och behov av språkträning och
kunskap 
kunna  värdera elevers språkfärdighet utifrån kunskaper om utvecklingen av
spanska som främmande språk. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger övergripande kunskaper om språk, litteratur, film och samhälle i främst
Spanien men också Latinamerika. Kursen ger också muntlig och skriftlig
färdighetsträning. I kursen ingår dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att
introducera de lärarstuderande i det kommande yrket. Stor vikt läggs vid studentens
ämnesdidaktiska färdigheter i att sätta teori om utvecklingen av spanska som
främmande språk. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Latinamerika – text och samhälle, 6 hp, 
Spansk språkvetenskap, 6 hp, 
Spansk och latinamerikansk film, 6 hp, 
Spansk text från guldåldern, 6 hp, 
Spansk grammatik med övningar, 6 hp. 

 

 

Kursens genomförande
 
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar. De färdighetsinriktade momenten är examinerande. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer förekommer: muntliga presentationer,
diskussionsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter och salstentor. 
  

Latinamerika – text och samhälle: två skriftliga inlämningsuppgifter, en skriftlig
tentamen. 
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Spansk språkvetenskap: två skriftliga inlämningsuppgifter, en muntlig
presentation, en skriftlig tentamen. 
Spansk och latinamerikansk film: två skriftliga inlämningsuppgifter, en skriftlig
tentamen. 
Spansk text från guldåldern: två skriftliga inlämningsuppgifter, en skriftlig
tentamen. 
Spansk grammatik med övningar: en skriftlig gruppuppgift, 1 muntlig
presentation, en skriftlig tentamen. 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
18 av kursens högskolepoäng samt därutöver minst betyget godkänd på resterande
poäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till Ämneslärarutbildningen samt 24 hp avklarade (av 30hp) från delkurs
ÄSPA11 där delkurs 5, Spansk grammatik med övningar (6hp) är obligatorisk. 

 

Övrigt
 

Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut.
Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer
bör vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och
undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
Delkursernas namn på engelska:  

Latin America – Texts and Society, 

Spanish Linguistics, 

Spanish and Latin American Film, 

Spanish Golden Age Texts, 

Spanish Grammar including Exercises. 
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