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1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  SPA A21 
2. Kursens namn Spanska: Fortsättningskurs 
3. Nivå och kod för 

kursens fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå 
som förkunskapskrav 

4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2012-11-02 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Spanska 

2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är spanska och svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse  kunna beskriva väsentliga drag i det spanska språkets 

uppbyggnad samt resonera kring kontrastiva skillnader 
mellan spanska och svenska, 

 kunna redogöra för spansk och latinamerikansk litterär 
text från 1900-talet, 

 kunna redogöra för spansk och latinamerikansk film 
 på en grundläggande nivå kunna redogöra för spansk 

språkvetenskap, 
 kunna beskriva grunddragen i den spanska guldålderns 

litteratur, 
2. Färdighet och förmåga  kunna tala spanska med sådan nivå av lexikal och 

grammatisk korrekthet att det inte uppstår 
kommunikationsproblem, 

 med stöd av hjälpmedel kunna skriva en 
sammanhängande och relativt korrekt spansk text, 

 
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
 kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper i 

det spanska språket, 
 ur olika litterära och språkliga synvinklar kunna 

diskutera och ta ställning till frågor som rör genus, 
etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald. 
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4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen ger fördjupade kunskaper om språk, litteratur, film och 
samhälle i Spanien och Latinamerika. Kursen ger också en 
fördjupad muntlig och skriftlig färdighetsträning.  
 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Latinamerika – text och samhälle, 6 högskolepoängs  
2. Spansk språkvetenskap, 6 högskolepoäng 
3. Spansk och latinamerikansk film, 6 högskolepoäng 
4. Spansk text från guldåldern, 6 högskolepoäng 
5. Spansk grammatik med övningar, 6 högskolepoäng 
 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

På kursen förekommer följande undervisningsformer: 
föreläsningar och gruppövningar. Eftersom den muntliga 
språkfärdigheten inte examineras separat utan är integrerad i 
all undervisning är närvaron på både förläsningar och 
gruppövningar obligatorisk.   

2. Examinationsformer Alla delkurser innehåller vanligtvis två examinerande 
inlämningsuppgifter samt avslutas med ett skriftligt prov.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
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.  

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 
godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på 
hela kursen krävs betyget väl godkänd på 18 av kursens 
högskolepoäng samt betyget godkänd på övriga poäng. 

   
3.  Ev. olika betygsskalor 

för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 För tillträde till kursen krävs avklarad SPA A01, Spanska, 
grundkurs, eller motsvarande kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
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9. Övrigt 
1. Kursen ersätter helt SPAA02, Spanska, fortsättningskurs, 31-60 poäng. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

3. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket och 
studerande med andra inriktningar. 

4. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet. 
5. Kursens namn på engelska: Spanish. Level 2 
6.  Delkursernas namn på engelska:  

1. Latin America, Textual Studies and Society, 6 credits  
2. Spanish Linguistics, 6 credits  
3. Spanish and Latin American Film, 6 credits 
4. Spanish Texts of the Golden Age, 6 credits  
5. Spanish Grammar and Exercises, 6 credits 

 
 


