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Spanska för samhälle och näringsliv I, 7,5 högskolepoäng 
Spanish in Society and Business I, 7.5 credit points. 

 
Grundnivå  

 

Allmänt 
Kursen ges som fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk utbild-
ning i det spanska språket. Fokus ligger på muntlig och skriftlig kommunikation för arbets-
livet. 

 

Lärandemål 
 Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- kunna använda spanska i tal och skriftlig i vardagliga arbetssituationer  
- kunna läsa enklare spansk skönlitteratur och spanska tidningar 
- känna till aktuella förhållande i de spansktalande länderna 
- känna till några moderna författare från Spanien och Latinamerika   

  

Innehåll 
Studium av spansk basgrammatik med tillämpningsövningar. 
Studium av texter som behandlar de spanskspråkiga ländernas realia och kulturella förhållan-
den samt interkulturella relationer. 
Studium av modern spanskspråkig skön-och facklitteratur. 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter, sammanfattningar samt redovisning-
ar i grupp och individuellt. 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt SvB/Sv2B och spanska lägst C-språk 
B/steg 3 med lägst betyget Godkänd eller motsvarande. 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner med muntliga och skriftliga upp-
gifter i grupp och individuellt samt examination. 

  

Examination och betyg 
Kursen examineras genom skriftlig projektarbete i grupp, individuellt skriftligt projektarbete 
samt individuell skriftlig tentamen i grammatik och realia. 
 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LSBLSBLSBLSBA17A17A17A17    
ÄmnesnivåÄmnesnivåÄmnesnivåÄmnesnivå: : : :     AAAA    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    SPASPASPASPA    



 
 
 
 
För godkännande krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. Obligatoriska moment och 
uppgifter ingår. 
Som betyg används uttrycken Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd samt ECTS-betygen 
A,B,C,D,E och FX.   

  

Kursvärdering  
Kursutvärdering sker kontinuerligt under kursen samt på därför avsedda blanketter vid sista 
undervisningstillfället 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.   
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