
SPA105 Beskrivelse av obligatoriske aktiviteter Side 1 av 2 

H2012  

 
SPA105: Språk, kultur og samfunn 

Universitetet i Agder, Høst 2012 

Faglærer: Eli-Marie Drange, eli.m.drange@uia.no tlf. 38 14 12 49 

 

Obligatoriske aktiviteter 

Studentene velger ut en muntlig og en skriftlig aktivitet fra arbeidsmappen og danner en 

presentasjonsmappe. Den ene aktiviteten må være i grammatikk, og den andre må være i 

kultur og samfunn. Presentasjonsmappen leveres sammen med et refleksjonsnotat på spansk 

som begrunner valget av aktiviteter og vurdering av egen læringsprosess. 

Presentasjonsmappen leveres innen 7. desember og gis gradert karakter. Alle aktivitetene må 

være godkjent før presentasjonsmappen kan leveres inn.  

 

Alle aktivitetene bør ha en innledning der temaet presenteres, en hoveddel med beskrivelse av 

temaet og en avslutning. Aktivitetene skal skrives og presenteres på spansk. Det er viktig å 

henvise til pensum og annen relevant litteratur. Husk litteraturliste med referanser.  

 

Aktivitet Obligatorisk aktivitet Presentasjonsmappe 

Aktivitet 1 Innleveringsfrist: 24. september 2012 

Tittel: Kunstuttrykk 

Tema: Presentasjon av kunstuttrykk 

Omfang: Muntlig gruppepresentasjon på ca. 2-3 min. 

per deltaker i gruppa 

Presentasjon: Muntlig presentasjon sammen med en 

presentasjon i for eksempel PowerPoint eller et annet 

presentasjonsverktøy 

Presentasjonen i 

PowerPoint eller lignende 

bearbeides og leveres 

sammen med innlest lydfil. 

 

Omfang: 10 min  

Aktivitet 2 Innleveringsfrist: 4. oktober 2012 

Tittel: Grammatisk fenomen 

Tema: Forklar kort et grammatisk fenomen relatert til 

pensum som du synes er vanskelig, for eksempel 

forskjellen mellom pretérito imperfecto og pretérito 

indefinido, bruk av refleksive pronomen, 

objektspronomen, preposisjoner eller lignende. 

Omfang: Muntlig presentasjon på 2 min. sammen med 

en presentasjon i for eksempel PowerPoint. 

Presentasjonen i 

PowerPoint eller lignende 

bearbeides og leveres 

sammen med innlest lydfil. 

 

Omfang: 10 min 

Aktivitet 3 Innleveringsfrist: 15. oktober 2012 

Tittel: Et av emnets temaer i kultur og samfunn. 

Tema: Drøft et av temaene i emnet. Bruk pensum og 

annen relevant litteratur, husk litteraturliste og 

henvisninger. 

Omfang: Skriftlig innlevering 1000 ord. Tekst evt. 

med bilder og lignende leveres i egen mappe i Fronter. 

Teksten bearbeides og 

leveres inn i 

presentasjonsmappe 

 

Omfang: 2000 ord 

Aktivitet 4 Innleveringsfrist: 1. november 2012 

Tittel: Grammatisk fenomen 

Tema: Beskriv et grammatisk fenomen relatert til 

pensum som du synes er vanskelig, for eksempel 

forskjellen mellom pretérito imperfecto og pretérito 

indefinido, bruk av refleksive pronomen, 

objektspronomen, preposisjoner, spesielle verbtider, 

eller lignende. Bruk pensum og annen grammatisk 

litteratur, husk litteraturliste og henvisninger. 

Omfang: Skriftlig innlevering, 1000 ord. Tekst evt. 

med bilder og lignende leveres i egen mappe i Fronter. 

Teksten bearbeides og 

leveres inn i 

presentasjonsmappe.  

 

Omfang: 2000 ord 
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