Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAB06, Spanska: Temakurs II, 7,5 högskolepoäng
Spanish: Thematic Course II, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-05-04 att gälla från och med 200905-04, höstterminen 2009.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
grundnivå eller avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Spanska
I vissa moment, där läraren anser det lämpligt, kan svenska också förekomma som
undervisningsspråk.
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för litterära texter och sakprosetexter från Spanskamerika
och/eller Spanien huvudsakligen från 1900-talet,
• kunna visa fördjupad kunskap inom det specialstuderade temaområdet,

Färdighet och förmåga
• kunna självständigt sammanfatta, analysera och resonera när det gäller teman i
nutida spanskspråkig litteratur,
• kunna använda ett rikt, varierat och situationsanpassat språk i både tal och skrift,
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• kunna värdera information från olika källor.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om språk, litteratur och samhälle i Spanien och
Spanskamerika. Den innehåller ett självständigt tematiskt studium inom området
spanskspråkig kultur. Under kursen tränas den muntliga och skriftliga
språkfärdigheten ytterligare.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: skriftligt prov, muntligt prov samt
inlämningsuppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs SPAA02, Spanska, fortsättningskurs, eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen är identisk med Temakurs II i SPAA03 och ersätter SPAB04.
2. 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.
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Prov/moment för kursen SPAB06, Spanska: Temakurs II
Gäller från V09
0901 Temakurs II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

