Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAA01, Spanska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Spanish: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-01-17 och senast reviderad 2017-1127. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-11-27, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Svenska och Spanska
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•

kunna beskriva viktiga drag i spansktalande länders 1900-talshistoria,
kunna beskriva grunddragen i spansk litterär utveckling under 1900-talet,
kunna beskriva huvuddragen i det spanska språkets uppbyggnad,
kunna beskriva vissa kontrastiva skillnader mellan det spanska och det svenska
språkets uppbyggnad,

Färdighet och förmåga
• kunna tala spanska på ett i stort sett korrekt sätt,
• med stöd av hjälpmedel kunna skriva en situationsanpassad och i stort sett
korrekt text på spanska,
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• självständigt kunna använda grammatikböcker och lexika vid studium av spansk
text,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ge uttryck för perspektiv på förhållanden i det spanska språksamhället,
• kunna förhålla sig kritiskt till källmaterial och det egna kunskapsinhämtandet.

Kursens innehåll
Kursen ger övergripande kunskaper om språk, litteratur och samhälle i både Spanien
och Latinamerika. Kursen ger också muntlig och skriftlig färdighetsträning.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Spansk och latinamerikansk text, 6 högskolepoäng,
Spanskt samhälle under 1900-talet, 6 högskolepoäng,
Latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, 6 högskolepoäng,
Spansk litterär text från 1900-talet, 6 högskolepoäng,
Spansk grammatik med övningar, 6 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och 1-3
gruppövningar per delkurs.
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 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 1 salstentamen samt 2-3 inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom 1 salstentamen samt 2-3 inlämningsuppgifter.
Delkurs 3 examineras genom 1 skriftlig hemtentamen, 1 muntlig redovisning samt 1
inlämningsuppgift.
Delkurs 4 examineras genom 1 salstentamen, 1 muntlig redovisning samt 1
inlämningsuppgift.
Delkurs 5 examineras genom 1 salstentamen samt 1 inlämningsuppgift.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga delkurser. För betyget
Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst 18 av kursens
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Spanska 3.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SPA601, Spanska, allmän kurs, 1-20 poäng.
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. Kursen kan läsas som fristående kurs men är i första hand planerad för att utgöra
ett första steg mot vidare studier i ämnet.
5. I delkurs 5 gäller godkänt resultat på inlämningsuppgiften i två år på oavslutad
delkurs. Därefter måste studenten göra en ny inlämningsuppgift för att få betyg
på delkursen.
6. Delkursernas namn på engelska:

1. Spanish and Latin-American Text Study
2. Spanish Society in the 20th Century
3. Latin-American Society in the 20th Century
4. Spanish Literary Texts from the 20th Century
5. Spanish Grammar and Exercises

4/ 4

Prov/moment för kursen SPAA01, Spanska: Grundkurs
Gäller från H07
0701 Spansk och latinamerikansk text, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Text om spanskt samhälle under 1900-talet, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Text om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0704 Spansk litterär text från 1900-talet, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0705 Spansk grammatik med övningar, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

