Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSPD02, Spanska II, 30 högskolepoäng
Spanish II, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-01-27 att gälla från och med 201901-27, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet.
Undervisningsspråk: Svenska och Spanska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för latinamerikansk 1900-talslitteratur, i synnerhet från den
litterära boomen,
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för kunskaper inom spansk
språkvetenskap,
• kunna redogöra för väsentliga kontrastiva skillnader mellan spanska och svenska
samt språkvariation inom spanska,
• kunna beskriva viktiga drag i den spanska filmtraditionen, redogöra för
grundläggande filmvetenskapliga begrepp samt redogöra för filmens sociohistoriska sammanhang,
• kunna redogöra för vetenskaplig uppbyggnad och struktur i text skriven på
spanska samt i översättningar från svenska till spanska,
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• kunna identifiera olika stilnivåer i text skriven på spanska,
• kunna översiktligt redogöra för nuvarande kursplaner i skolämnet spanska,

Färdighet och förmåga
• kunna tala spanska med sådan nivå av lexikal och grammatisk korrekthet i både
formella och informella sammanhang att det inte uppstår
kommunikationsproblem i undervisningssituationen,
• kunna redogöra för en fördjupad förståelse för spanska genom att kontrastera
spanskan och svenskan i vissa litterära passager,
• kunna tillämpa grundläggande språkvetenskapliga begrepp på både givna och
egna exempel på spanska och svenska,
• kunna identifiera exempel på spansk språkvariation med utgångspunkt i fonetik
och fonologi, samt morfosyntax,
• kunna göra en filmanalys på spanska och tillämpa filmvetenskaplig
sekundärlitteratur,
• kunna slutföra ett kort självständigt vetenskapligt arbete, i form av en akademisk
uppsats skriven på spanska, inom fastlagda tidsramar,
• kunna jämföra och ta ställning till olika undervisningsmetoder inom spanskämnet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ur olika litterära och språkliga synvinklar relaterade till spanska kunna diskutera
och ta ställning till frågor som rör genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell
mångfald,
• kunna förhålla sig kritiskt till källmaterial och det egna kunskapsinhämtandet
inom ämnet spanska,
• kunna värdera elevers språkfärdighet utifrån kunskaper om utvecklingen av
spanska som främmande språk.

Kursens innehåll
Kursen ger övergripande kunskaper om språk, litteratur, film och samhälle i Spanien
och Latinamerika. Kursen ger också muntlig och skriftlig färdighetsträning. I kursen
ingår ett antal ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de
lärarstuderande i det kommande yrket. Studenterna gör övningar med
ämnesdidaktisk inriktning för att öva sig i att undervisa och i att ta ställning till olika
didaktiska metoder.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Latinamerika – text och samhälle, 6 hp,
Spansk språkvetenskap, 6 hp,
Spansk och latinamerikansk film, 6 hp,
Spansk grammatik med övningar, 6 hp,
Akademiskt skrivande, 6 hp.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och 2-3
gruppövningar.
Närvaro vid minst 80 % av dessa moment är obligatorisk om inte särskilda skäl
föreligger. Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel, olycksfall, plötslig sjukdom
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eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta
gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen
kompletteringsmöjlighet för obligatoriskt moment.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom 2 skriftliga inlämningsuppgifter, 1 salstentamen, 1
muntlig presentation.
Delkurs 2 examineras genom 2 skriftliga inlämningsuppgifter, 1 salstentamen, 1
muntlig presentation.
Delkurs 3 examineras genom 2 skriftliga inlämningsuppgifter, 1 salstentamen.
Delkurs 4 examineras genom 2 skriftliga inlämningsuppgifter, 1 salstentamen, 1
muntlig presentation.
Delkurs 5 examineras genom 1 kort uppsats, 1 muntlig opponering.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på 18 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 22,5 hp avklarade (av 30 hp) från delkurs ÄSPA11 där
delkurs 4, Spansk grammatik (7,5 hp), är obligatorisk.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen riktar sig till studerande på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
3. 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.
4. Delkursernas namn på engelska

1. Latin America – Text Study and Society,
2. Spanish Linguistics,
3. Spanish-language Film,
4. Spanish Grammar and Exercises,
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5. Academic Writing.
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Prov/moment för kursen ÄSPD02, Spanska II
Gäller från V19
1901 Latinamerika – text och samhälle, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Spansk språkvetenskap, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Spansk och latinamerikansk film, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1904 Spansk grammatik med övningar, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1905 Akademiskt skrivande, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

