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Introduktion  
 

SPAA03, 61-90 högskolepoäng, bygger på och fördjupar de kunskaper och 
färdigheter som inhämtats på de lägre nivåerna. Stor vikt läggs vid såväl 
muntlig som skriftlig språkfärdighet samt vid textläsning och textförståelse. 
I förhållande till den föregående kursen breddas och fördjupas kunskaperna 
om det spanska språket och dess litteratur. I kursen ingår vidare två 
delkurser med fördjupning inom något tema. 
 

Kursen är indelad i fyra 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 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa fördjupad kännedom om det 
spanska språkets uppbyggnad, kunna självständigt sammanfatta, analysera 
och resonera när det gäller teman i nutida spansk litteratur- och 
språkvetenskap och kunna använda ett rikt, varierat och situationsanpassat 
språk i både tal och skrift. Den studerande ska också kunna redogöra för 
litterära texter från Latinamerika och/eller Spanien huvudsakligen från 
1900-talet samt kunna beskriva metoder och begrepp i nutida spansk 
litteraturvetenskap och språkvetenskap. 

 



2. Kursens innehåll 
 

Delkurs 1: Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig 
disciplin, 7,5 högskolepoäng 

 

Delkursen innehåller en introduktion till litteraturvetenskaplig teori och 
metod samt seminarieövningar i litterär analys och bygger på inläsning av 
litterär text, handbokstext i litteraturvetenskap samt uppsatser inom spansk 
litteraturvetenskap. 

 

 

 

Delkurs 2: Spansk språkvetenskap som vetenskaplig 
disciplin, 7,5 högskolepoäng 
 
Delkursen innehåller en introduktion till språkvetenskaplig teori och metod 
kombinerat med en vidareutveckling av den studerandes egna kunskaper i 
språkfärdighet och bygger på inläsning av dels minst ett språkvetenskapligt 
verk, dels kortare uppsatser i språkvetenskapliga ämnen på spanska. 

 

 

 

 

Delkurs 3: Temastudium I, 7,5 högskolepoäng 
 
I delkurs 3 fördjupar sig den studerande i ett visst område genom läsning av 
ett antal texter, varav de flesta, om än inte alla, är skönlitterära. Flera 
färdigheter tränas samtidigt: att självständigt arbeta med större textavsnitt, 
att redogöra muntligt och skriftligt för inläst text och att vid delkursens slut 
självständigt kunna göra bedömningar av det lästa materialet och därvid 
kunna argumentera med stöd i de lästa böckerna. Kursen redovisas i form 
av gruppdiskussioner, föredrag samt en inlämnad skriftlig redogörelse.    
 
 
Delkurs 4: Temastudium II, 7,5 högskolepoäng 
 
Upplägget för delkurs 4 är detsamma som för delkurs 3.  
 
 
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. 

 

 


