
 

 

    

 

Språk- och litteraturcentrum 

Spanska 

SPAB01, spanska, Nybörjarkurs I, 1-15 högskolepoäng 
 

Studiebeskrivning 
 

Introduktion 
Nybörjarkurs I, 1-15 högskolepoäng, läses på kvällstid. Det är en nybörjarkurs i spanska där 
den studerande övar upp grundläggande muntliga och skriftliga språkfärdigheter, samt 
inhämtar vissa kunskaper om geografi, historia och samhällsförhållanden i den 
spanskspråkiga världen. Tillsammans med Nybörjarkurs II (16-30 hp) ger kursen behörighet 
för att följa grundkursen i spanska på universitetsnivå. 

 

1. Kursens mål 
Efter genomgången kurs ska den studerande förstå och kunna använda ett grundläggande 
ordförråd och enkla grammatiska strukturer. Vidare ska den studerande kunna förstå tydligt 
talad spanska och kunna delta i samtal om vardagliga ting, samt producera enkla texter på 
spanska. Dessutom ska den studerande kunna tala om förhållanden i den spanskspråkiga 
världen på enkel spanska, och i viss mån kunna jämföra dem med de svenska. 
 

2. Kursens innehåll och upplägg 
Under kursen läser den studerande kortare texter samt övar på tal och skrift i ett 
kommunikativt sammanhang. De språkfärdigheter och de kunskaper om den spanskspråkiga 
världen som uppnås under kursen motsvarar spanskan på gymnasieskolans första två steg. 
Nybörjarkurs I består av två delkurser, som båda avslutas med en skriftlig tentamen. 
 

3. Examination 
I enlighet med kursplanen förekommer i examinerande syfte skriftliga prov, muntliga prov 
och inlämningsuppgifter.  



 
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 17 
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.  
 


