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Spanska för nybörjare 2 7,5 högskolepoäng
Spanish for Beginners 2

Grundnivå, L0008S
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG * Spanska Spanska

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Spanska för nybörjare 1 L0006S, 7,5 hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande språkkunskaper, och därmed kunna:

• klara vardagliga språksituationer

• läsa och förstå enkla texter på spanska

• uttrycka sig på målspråket och göra sig förstådd

• använda sig av grundläggande kunskap om spanska språkets struktur

• tillägna sig grundläggande kunskap i kultur – och samhällsliv av de spanskspråkiga länderna. 

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvudmoment. Momenten läses parallellt och vävs samman samt stöttar varandra.

Moment 1. Skriftlig språkfärdighet (4 ECTS) Inriktning: Skriftlig produktion med anknytning till grammatik och 
växande ordförråd. Grammatiken fördjupar kunskaperna i verbformer, adjektiv, pronomen, substantiv, samt 
introducerar adverb och prepositioner. Examination: Skriftligt slutprov (4 ECTS) där grammatik -och vokabulärdel 
ingår.

Moment 2. Muntlig språkfärdighet (3,5 ECTS) Den muntliga språkfärdigheten tränas upp med anknytning till 
huvudbokens texter som behandlas i undervisningen. Examination: Individuellt samtal med lärare på spanska (3,5 
ECTS). 
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Se kursinnehåll.

Kursen genomförs med hjälp av arbetsbok samt webbaserade verktyg. Studenten ska självständigt arbeta med 
arbetsboken, glosinlärningen samt grammatikträningen. Studenten ska aktivt delta i undervisningen som till stor del 
består av arbetet med kurslitteraturen, dialog- och parövningar och diskussioner. Vid undervisningstillfällena ligger 
huvudvikten på den muntliga språkträningen, genom bearbetning av texterna och fördjupandet av muntlig förmåga 
med dialog- och parövningar.

I kursen ingår 8,5 h självstudier och 1,5 h lärarledd lektion per vecka. I kursen ingår även fortlöpande skriftliga och 
muntliga uppgifter. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på minst 4 
hp. 

Övrigt
Kursen avser nybörjarstudier i ämnet spanska (9-15 ECTS). Kursen kan ej ingå i huvudämnesstudier i spanska för 
filosofie kandidat-/ filosofie magisterexamina. Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med GK i spanska, 
1,5-30 ECTS. Den kan endast tillgodoräknas som breddningskurs i examen.

Den skriftliga tentamen kan skrivas på Ltu eller på annan av universitetet godkänd plats. Information om dessa 
platser samt arbetsgången för detta finns på Ltu:s hemsida: Tentamen distansstudent - Luleå tekniska universitet, 
LTU. 

Övergångsbestämmelser
Kursen L0008S motsvarar kursen KSS059

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0005 Muntlig språkfärdighet U G VG * 3,5 Obligatorisk V24

0006 Tentamen skriftlig språkfärdighet U G VG * 4 Obligatorisk V24

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2023-02-14

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23
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