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Introduktion  
SPAA02, 1-30 högskolepoäng, ger dels färdighetsträning, dels fördjupade 
kunskaper om språk, litteratur och samhälle i Spanien och Latinamerika. 
Kursen ger också en fördjupad muntlig och skriftlig färdighetsträning.  
 
Kursen är indelad i fem delkurser. De olika kurserna tenteras var för sig, 
men får inte ses som isolerade enheter. Språk i användning innebär alltid en 
kombination av färdigheter och kunskaper. En närmare beskrivning av de 
olika delkurserna följer nedan.  
 
1. Kursens mål  
Kursens mål är att den studerande ska kunna analysera väsentliga drag i det 
spanska språkets uppbyggnad samt resonera kring kontrastiva skillnader 
mellan spanska och svenska. Studenten ska också kunna redogöra för spansk 
och latinamerikansk litterär text från 1800- och 1900-talen och för 
grunddragen i den spanska guldålderns litteratur, samt för kunskaper inom 
spansk språkvetenskap på en grundläggande nivå.  
 
Vidare ska studenten kunna tala spanska med en sådan nivå av lexikal och 
grammatisk korrekthet att det inte uppstår kommunikationsproblem och 
med stöd av hjälpmedel kunna skriva en så gott som korrekt och 
sammanhängande spansk text.  
 
 
2. Kursens innehåll  
 
Delkurs 1: Latinamerika – text och samhälle, 6 högskolepoäng  
Kursen avser att fördjupa kunskaperna om ett eller ett par latinamerikanska 
länder i samband med litteraturläsning och inlärning av fakta kring länderna 
och kring de lästa böckerna.  
 
Det mesta arbetet läggs ner på instuderande av ett par latinamerikanska 
litterära verk som läses noggrant. Läsningen ska både ge förståelse av verket 



 
 
 2 
och den litterära utvecklingen men också kraftigt öka studentens 
vokabulärkunskap. Det är den av terminens alla delkurser som mest 
fokuserar på ordinlärning.  
 
I anknytning till de lästa verken diskuteras litterära tendenser och litterär 
terminologi för att möjliggöra insiktsfulla samtal om verken.  
 
Kursen omfattar också faktakunskaper om landet, exempelvis geografi, 
historia och aktuella förhållanden.  
 
Kursen examineras med ett skriftligt prov.  
 
Delkurs 2: Spansk språkvetenskap, 6 högskolepoäng  
Delkursen syftar till att ytterligare utveckla de studerandes kunskaper om 
språket som system. Sociala och regionala aspekter på spanska språket 
uppmärksammas. Vidare skall de studerande ges lementära kunskaper i 
allmän och spansk fonetik. Delkursen består dels av föreläsningar, dels av 
att de studerande gör egna små språkliga undersökningar som redovisas i 
gruppen både muntligt och skriftligt.  
 
Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen.  
 
Delkurs 3: Spansk litterär text från 1800- och 1900-talet, 6  
högskolepoäng  
Kursen behandlar de viktigaste perioderna i spansk litteraturhistoria under 
framför allt 1800-talet. Den börjar dock med en kort presentation av 
nyklassicismen som hör till 1700-talet. Därefter behandlas romantiken, 
realismen och modernismen.  
 
Några representativa verk läses noggrant för att öka förståelsen för såväl 
verket som för den litterära och kulturella utvecklingen.   
 
Delkursen består dels av föreläsningar, dels av diskussioner och muntliga 
presentationer.  
 
Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen. 
 
Delkurs 4: Spansk text från guldåldern, 7 högskolepoäng  
Delkursen avser att ge kunskaper om äldre epokers språk, litteratur, konst 
och  politik med tonvikt på den s k ”Guldåldern” 1500-1650. Speciellt läses 
utdrag ur ”Don Quijote”. De studerande ska för gruppen redovisa eget arbete 
kring olika aspekter av epoken. Stor vikt läggs vid korrekthet både i innehåll 
och i framförande.  
 
Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen.  
 
Delkurs 5: Spansk grammatik med övningar, 6 högskolepoäng  
Delkursen syftar till att förbättra de studerandes skriftliga språkfärdighet och 
kontrastiva kompetens, främst genom översättning av texter från svenska till 
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spanska, varvid särskild vikt läggs vid grammatisk korrekthet och ett 
nyanserat ordförråd.  
 
Delkursen redovisas i ett skriftligt prov, bestående av en text att  
översätta till spanska samt eventuellt teoretiska frågor på spansk grammatik.  
 
3. Examination  
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer 
förekomma  inom kursen: skriftligt prov, muntligt prov, examinatorier, 
inlämningsuppgifter och  kombinationer mellan dessa.  
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare 
omprov inom den ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa 
termin. Som ytterligare omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom 
nästa termins kurs.  
 
På vårterminen gäller att omprov ges under våren för de ordinarie prov som 
ligger  under första hälften av terminen. För övriga ordinarie prov under VT 
ligger omproven i augusti.  
 
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl 
godkänd. För att erhålla VG i slutbetyg på hela 30-poängskursen i spanska 
ska den studerande ha uppnått 17 VG-poäng av kursens högskolepoäng.  
 
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.  
 
Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att 
tentera efter den kursplan som gällde när hon/han påbörjade kursen, under 
förutsättning att hon/han före ändringen fullgjort minst 50 % av kursen. När 
det gäller litteraturlistan är det möjligt att tentera efter den gamla listan en 
termin efter ändringen; därefter får den studerande tentera efter den nya 
listan.  
 


