Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAB12, Spanska: Preparandkurs, 15 högskolepoäng
Spanish: Preparatory Course, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-04-08 att gälla från och med 201504-08, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Spanska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva några vanliga grammatiska strukturer i spanska med adekvat
terminologi och jämföra med de svenska,
• kunna på spanska beskriva några viktiga drag i spansk och latinamerikansk kultur
och jämföra med svenska förhållanden,
• på en grundläggande nivå och på spanska kunna redogöra för språklig variation
inom språkområdet,
• på spanska kunna redogöra för innehållet i texter i olika genrer,
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Färdighet och förmåga
• kunna uttrycka sig i tal och skrift på enkel och korrekt spanska,
• kunna läsa och på enkel spanska återge längre sammanhängande texter på
spanska, såväl skönlitterära som fackspråkliga,
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för varieteter inom det spanska
språket och den kulturella mångfalden inom språkområdet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskaper i det spanska språket.

Kursens innehåll
Kursen innebär en påbyggnad av vokabulär och grammatiska strukturer i samband
med studium av texter med företrädesvis kulturellt innehåll. Förutom ett fördjupat
textstudium innehåller kursen hör-, tal- och skrivövningar på spanska i ett
kommunikativt sammanhang. Efter avslutad kurs skall den studerande ha tillräckliga
kunskaper och färdigheter för att vid universitet eller högskola följa en grundkurs som
bygger på gymnasiestudier i ämnet.
Kursen består av följande delkurser:
1. Spansk och latinamerikansk text och skriftlig språkfärdighet I, 5 högskolepoäng,
2. Spansk och latinamerikansk text och skriftlig språkfärdighet II, 5 högskolepoäng,
3. Muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar. Närvaro på föreläsningar och gruppövningar är obligatorisk. Två
skriftliga prov, ett muntligt prov samt 1-5 skriftliga inlämningsuppgifter är
obligatoriska.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom ett skriftligt prov.
Delkurs 2 examineras genom ett skriftligt prov.
Delkurs 3 examineras genom ett muntligt prov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg på hel kurs krävs minst betyget godkänd på respektive delkurs. För
väl godkänt betyg på hel kurs krävs betyget väl godkänd på minst 10 högskolepoäng
samt därutöver minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs SPAB11, Spanska: Nybörjarkurs eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter SPAB02, Spanska: Nybörjarkurs II, 15-30 hp.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SPAB12, Spanska: Preparandkurs
Gäller från V15
1501 Text och skriftlig språkfärdighet I, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Text och skriftlig språkfärdighet II, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Muntlig språkfärdighet, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

