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Studiebeskrivning 
 
Introduktion 
SPAA01, 1-30 högskolepoäng, är en grundläggande kurs i spanska som ger dels 
färdighetsträning dels övergripande kunskaper om spanska språket, om det spanska och det 
spanskamerikanska samhället och om den spanskspråkiga litteraturen. Kursen kan läsas som 
en fristående kurs, men den är i första hand planerad att vara ett första steg för vidare studier i 
ämnet. 
 
Kursen är indelad i fem delkurser. De olika kurserna tenteras var för sig, men får inte ses som 
isolerade enheter. Språk i användning innebär alltid en kombination av färdigheter och 
kunskaper. 
 
1. Kursens mål 
Kursens mål är att utvidga och fördjupa de grundläggande kunskaper i spanska som den 
studerande har från gymnasiet/motsvarande samt att bredda orienteringen om Spanien och 
Latinamerika. 
 
2. Kursens innehåll 
 
Delkurs 1: Spansk och latinamerikansk text, 6 högskolepoäng 
Delkursen syftar till att kraftigt utvidga de studerandes ordförråd, uppmärksamma grammatiska 
strukturer i texterna samt utveckla den talade spanskan. Både lässtrategier och textanalys 
kommenteras. Stor vikt läggs också vid grundläggande textproduktion. Kursen fungerar som 
introduktionskurs och redovisas i ett skriftligt prov. 
 
Delkurs 2: Text om spanskt samhälle under 1900-talet, 6 högskolepoäng 
Kursen innebär ett koncentrerat studium av spansk geografi och spansk 1900-talshistoria, samt 
läsning av ett skönlitterärt verk som anknyter till delkursens tema. Såväl realiainnehållet som 
det skönlitterära verket diskuteras i grupp och presenteras muntligt. Kunskaperna redovisas i 
en avslutande skriftlig tentamen. 
 



Delkurs 3: Text om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, 6 högskolepoäng 
Kursen innebär ett koncentrerat studium av latinamerikanskt samhällsliv och av 1900-tals 
historia. Arbetsmaterialet består av böcker, tidningstexter, aktuella dokumentärer samt 
spelfilm. Kursinnehållet bearbetas kontinuerligt genom muntliga och skriftliga övningar. 
Kursen examineras genom muntligt redovisning i grupp och med en skriftlig tentamen. 
 
Delkurs 4: Spansk litterär text från 1900-talet, 6 högskolepoäng 
Kursen syftar främst till att ge förtrogenhet med spansk kultur och skönlitteratur från 1900-
talet men också till att ge verktyg för att tala och skriva om litteratur med en adekvat 
terminologi. Kursmaterialet består företrädesvis av romantext men även dokumentärer och 
spelfilm kan förekomma. De studerande ska kritiskt bearbeta materialet muntligt genom 
redogörelser och diskussioner samt skriftligt genom kortare skrivövningar.  
 
Delkurs 5: Spansk grammatik med övningar, 6 högskolepoäng 
Kursen syftar till att ge en översikt över spansk grammatik och att träna tillämpning av 
grammatiska regler i samband med översättning till och från spanska. 
 
3. Övriga aktiviteter utöver delkurserna 
I början av terminen organiseras visning av biblioteket och dess resurser. 
 
4. Examination 
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer förekomma inom kursen: 
skriftligt prov, muntligt prov, inlämningsuppgifter och kombinationer mellan dessa. 
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare omprov inom den 
ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa termin. Som ytterligare 
omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom nästa termins kurs. På vårterminen gäller 
att omprov ges under våren för de ordinarie prov som ligger under första hälften av terminen.  
För övriga ordinarie prov under VT ligger omproven i augusti. 
 
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl godkänd. För att 
erhålla VG i slutbetyg på hela 30-poängskursen i spanska ska den studerande ha uppnått 18 
VG-poäng av kursens högskolepoäng. 
 
På delkurserna ges inom ämnet spanska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det 
högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd. Den studerande har under fyra år 
efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera efter den kursplan som gällde när hon/han 
påbörjade kursen, under förutsättning att hon/han före ändringen fullgjort minst 50 % av 
kursen. När det gäller litteraturlistan är det möjligt att tentera efter den gamla listan en termin 
efter ändringen; därefter får den studerande tentera efter den nya listan. 
 


