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Introduktion 
SPAA22, 31-60 högskolepoäng, ger dels muntlig och skriftlig färdighetsträning, dels fördjupade 
kunskaper om språk, litteratur och samhälle i Spanien och Latinamerika. Kursen avslutas med ett 
självständigt fördjupningsarbete som tränar akademiskt skrivande.  
 
1. Kursens mål 
Kursens mål är att den studerande ska kunna analysera väsentliga drag i det spanska språkets 
uppbyggnad, resonera kring kontrastiva skillnader mellan spanska och svenska samt ha kunskaper 
inom spansk språkvetenskap på en grundläggande nivå.  

Studenten ska också kunna redogöra för latinamerikansk litteratur från 1900-talet och spansk och 
latinamerikansk film. Studenten ska inom en avgränsad tidsrymd kunna skriva ett självständigt 
fördjupningsarbete som når upp till de krav på formell korrekthet som ställs på en akademisk text. 
Vidare ska studenten kunna tala spanska med en sådan nivå av lexikal och grammatisk korrekthet att 
det inte uppstår kommunikationsproblem.  

 

2. Kursens innehåll 

Delkurs 1: Latinamerika – text och samhälle, 6 högskolepoäng 
I delkursen närläses två romaner från den latinamerikanska litterära ”boomen” med fokus på språk och 
på romanernas historiska, litteraturhistoriska och författarbiografiska kontext.  

Kursen avser att ge kunskap om den latinamerikanska litterära ”boomen”, medvetandegöra kontexten 
kring romanernas tillblivelse och mottagande, erbjuda grundläggande begrepp för 
litteraturvetenskaplig textanalys samt att starkt förbättra studentens muntliga och skriftliga färdigheter 
i spanska.  

Undervisningsformen är seminarier, där studentens aktiva deltagande förutsätts. Delkursen avslutas 
med en skriftlig tentamen.  

 

 
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 elementära 
kunskaper i allmän och spansk fonetik. Delkursen består dels av föresläsningar, 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 och latinamerikansk film, 6 högskolepoäng 
Kursen behandlar ett antal representativa spanska filmer och auteurer från senare hälften av 1900-talet 
fram till idag. Kursen studerar filmens specifika förutsättningar och egenskaper som ett konstnärligt 
uttrycksmedel. De studerade verken ställs i första hand i relation till filmhistorien och dess utveckling, 
men viss vikt läggs också vid filmens sociala och politiska betydelse som massmedium samt vid 
övergripande samhälleliga förhållanden.  
     Delkursen består dels av föreläsningar och filmvisningar, dels av diskussioner och muntliga 
presentationer. Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen. 

 
Delkurs 4: Spansk grammatik med övningar, 6 högskolepoäng 
Delkursen syftar till att förbättra de studerandes skriftliga språkfärdighet och kontrastiva 
kompetens, främst genom att översättning av texter från svenska till spanska, varvid särskild 
vikt kläggs 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.  
 

Delkurs 5: Akademiskt skrivande, 6 högskolepoäng 
Delkursen syftar till att utveckla studentens skriftliga spanska. Första hälften av kursen ägnas 
åt övningar i akademiskt skrivande, läsning av vetenskapliga artiklar, materialsökning och 
referenshantering. Under andra hälften skriver studenten en kortare vetenskaplig uppsats 
(3000-4000 ord) om ett ämne som tas fram i samråd med läraren. Handleding förekommer 
både i grupp och individuellt. Kursen avslutas med ventilering av färdiga uppsatser. 
Uppsatsen fungerar också som skriftlig examination på kursen.  
 

3. Examination 
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer förekomma inom kursen: 
skriftligt prov, muntligt prov, inlämningsuppgifter och kombinationer av 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 vårterminen 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 han/hon påbörjade 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 litteraturlistan.  

 


