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Introduktion  
 

SPAK01, 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 ett 
examensarbete, som ventileras vid ett seminarium. 

 

Kursen är indelad i tre 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. 

 

I kursen ingår också att självständigt skriva ett examensarbete omfattande 
15 högskolepoäng. 
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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: Examensarbete, 15 högskolepoäng 
 

Mål för delkursen är att de studerande lär sig vetenskapligt tänkande och 
vetenskaplig metodik och att detta redovisas i form av ett självständigt 
författat examensarbete av vetenskaplig karaktär på spanska. 

 

Examinationen består i första hand av själva det skrivna examensarbetet 
som lämnas in till handledaren för bedömning. Arbetet ska försvaras vid ett 
offentligt seminarium. I examinationen ingår också opposition på ett annat 
examensarbete. Vid betygsättningen beaktas i första hand arbetets kvalitet, 
men hänsyn tas även till försvar och opposition. 
 
Om examensarbetet inte avslutas inom rimlig tid kan det påverka 
bedömningen. 

 

Någon uttömmande eller exakt lista över de kriterier som används för att 
bedöma examensarbetets kvalitet kan inte ges. Följande kriterier kan dock 
nämnas: 

 

• självständighet i problemformulering och/eller analys 
• klarhet och tydlighet i uppläggning, framställning och terminologi 
• hållbarhet i argumentation och i slutsatser 
• sammanställning av relevant korpus 
• källhänvisningar och bibliografi 
• språkriktighet 
• fördjupade kunskaper inom ett visst område 
 

 

Man bör lägga märke till att språkriktigheten inom ramen för 
examensarbetet främst bedöms i förhållande till kriterier som klarhet och 
tydlighet i den vetenskapliga framställningen. 
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Examensarbetets längd ska vara 10000-13000 ord inklusive bibliografi. Att 
skriva längre uppsatser är inte befrämjande för kvaliteten utan drar snarare 
ner betyget. En av målsättningarna med vetenskaplig framställning är 
nämligen att lära sig att uttrycka sig klart och koncist. 

 

Eftersom examensarbetet på kandidatkursen är det första större 
självständiga arbete som görs inom utbildningen i spanska kan man inte på 
denna nivå kräva ingående kunskaper i vetenskaplig teori, även om 
studenten väntas föra viss dialog med andra forskare som behandlat samma 
ämne. Tyngdpunkten ligger snarare på tillämpningen av vetenskaplig 
metodik och på analys av en avgränsad korpus. Det mål som gäller för 
doktorsavhandlingar och i viss utsträckning för magister- och masterarbeten, 
nämligen att arbetet ska resultera i ny kunskap, är alltså inte ett krav på 
denna nivå (vilket inte hindrar att det är önskvärt). 

 

Ett absolut krav är att det i uppsatsen tydligt framgår vad som är den 
studerandes egna observationer och konklusioner respektive vad som är 
citerat eller hämtat från andra källor. Detta krav på hederlighet är ett 
fundamentalt inslag i den vetenskapliga etiken. Om plagiat upptäcks leder 
det omedelbart till att examensarbetet underkänns och, i allvarliga fall, till 
prövning i universitetets disciplinnämnd. Detta gäller också de fall då 
tidigare skrivna uppsatser i andra ämnen kopieras i översatt form, även om 
det är den studerande själv som författat den tidigare uppsatsen. Däremot är 
det ingenting som hindrar att man arbetar vidare på ett ämne man tidigare 
skrivit om i t ex lingvistik eller litteraturvetenskap. 

 

Eftersom det skrivna arbetet är en form av examination kan det förstås 
underkännas. Detta sker i princip genom att handledaren meddelar att 
arbetet inte kan läggas fram för försvar och ventilering på seminarium. I 
praktiken är det dock sällan som handledaren meddelar ett formellt besked 
om underkänt betyg. Vad som i stället kan hända är att handledaren måste 
meddela att ytterligare handledning inte kan lämnas (av skäl som redovisas 
nedan) och att den studerande måste göra färdigt arbetet på egen hand. 

 

Uppläggning, innehåll och handledning 
 

Examensarbeten kan normalt skrivas inom spansk språkvetenskap eller 
litteratur. Också ämnen som på olika sätt anknyter till den spansktalande 
världens kultur kan accepteras, om ämnet kan studeras baserat på skriftliga 
källor. Den studerande diskuterar ämnesval och inriktning på uppsatsen 
tillsammans med sin handledare. Det ska också nämnas att den studerande 
kan få bättre och effektivare handledning om hon eller han väljer ett ämne 
som ligger inom de speciella kompetensområden som finns bland 
handledarna. 

 

Varje studerande har för närvarande rätt till högst 20 klocktimmars 
handledning. I dessa timmar ingår såväl enskild handledning som 
gemensamma metodseminarier, lärarens inläsning av 
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primär- och sekundärlitteratur, språkrättning, administration samt 
ventileringsseminarium. Eftersom examensarbetet räknas som en form av 
examination måste alla studerande för att bedömas rättvist ha rätt till 
samma mängd handledning. 

 

Hur handledning sker och organiseras kan variera från handledare till 
handledare. I vissa fall ges handledning i enskild form. Det vanligaste är 
dock en kombination av gemensamma handledningsseminarier och enskild 
handledning. Närmare upplysningar om detta ges i schemat och av 
handledarna. 

 

Eftersom mängden handledning är begränsad är det viktigt att den 
studerande följer handledarens råd och anvisningar. Att lämna in material 
som är föga bearbetat innebär att man slösar bort värdefull handledningstid. 
Via SOL-biblioteket har alla studenter tillgång till ett flertal databaser som 
kan vara av stor nytta för det egna arbetet. Det är därför viktigt och 
angeläget att gå på de träffar som organiseras av biblioteket. 

 

 

 

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. 

 


