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Studieplan 2007/2008

Språk Spansk - Innføring i kulturkunnskap og innføring i
litteratur (Del 1)

Hovedfokuset i studiet vil være på konsentrert språkopplæring. Målet er å gi studenter uten
spesielle forkunnskaper en innføring i spansk, slik at de etter endt kurs er i stand til å
kommunisere i en spansktalende kontekst. Studentene skal kunne bruke språket i
dagligdagse situasjoner og ha et ordforråd som er tilstrekkelig for å kunne uttrykke seg i
sammenhengende setninger. De skal kunne fortelle og beskrive både i nåtid, fortid og
fremtid, samt opparbeide seg nødvendig kjennskap til spansk grammatikk. Kurset søker å
utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og dermed
spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget. Spansk kultur
og historie vil også være tema.

Yrkesmuligheter

Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb eller andre studier. Det henvender seg
fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet som underviser / eller ønsker å undervise i spansk som andre
fremmedspråk. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet og studenter som ønsker
kompetanse i spansk språk.

Økte kunnskaper i det spanske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å
mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og
derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. For lærerne vil det gi nytt liv til språkopplæringen
gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hvert som de dukker
opp.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Det kreves ingen forkunnskaper i spansk.
Etter denne datoen blir det løpende opptak ved eventuelle ledigeSøknadsfristen er 15. april 2007. 

studieplasser. Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som blir avsluttet våren 2007 er
1.juli. Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig antall studenter. Søknad om opptak sendes
til Høgskolen i Lillehammer på eget søknadsskjema.

Søknadsskjemaet kan finner du på HiLs internettsider (www.hil.no), eller per telefon eller e-post til
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kontaktpersonen nedenfor.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet starter i slutten av august 2007. Datoer for undervisningen vil bli lagt ut på www.hil.no
ca.1.mai.

Det legges opp til ca. 60 timer fordelt på 12 undervisningsdaer i løpet av kurset, ca en dag hver 2. uke
(torsdag). Samlingene finner sted på HiL. Fokuset i disse samlingene vil være utvikle studentenes lytte-
og snakkeferdigheter i spansk, med tydelig definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at
studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og
oppgaveløsning (individuelt og i gruppe). Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte,
og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Eksamen

Studentene skal jobbe med arbeidskrav mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av
fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Studiet avsluttes med en kombinert skriftlig og muntlig individuell eksamen.Utgangspunkt for eksamen
vil være studiets pensum. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F ved evaluering. (Hver del teller 50
prosent av karakteren. Begge deler må bestås for å få sluttkarakter)

Utenlandsopphold

Det legges opp til et valgfritt studieopphold i Spania av 2 ukers varighet. Studentene innkvarteres hos
spanske vertsfamilier og deltar på tilrettelagte kursopplegg på dagtid ved universitetet i Granada. De
totale kostnadene til et slikt utenlandsopphold vil dreie seg om ca. 10.000 kroner og dekkes ikke av
studieavgiften. Et slikt program ble gjennomført våren 2006 og bidro sterkt til å heve studentenes
faglige nivå.

Studiekostnader

Spansk del 1 er finansiert ved studieavgift og koster kr. 13 000,-. I tillegg til studieavgiften kommer
semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. kr. 500,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur,
studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og utenlandsopphold kommer også i
tillegg.
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Studielengde

Et semester
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Lokalt opptak
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2007/2008

Godkjenningsorgan

Studieutvalget SU-sak 03-07

Godkjenningsdato
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Emneoversikt


