Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAB14, Spanska: Latinamerikansk narkokultur, 7,5
högskolepoäng
Spanish: Latin American Narcoculture, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-30 att gälla från och med 202003-30, vårterminen 2020.

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

Fördjupning

-

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, sakprosetexter och filmer som behandlar
latinamerikanskt samhälle under 2000-talet i relation till narkotikahandeln, med
fokus på Mexiko och Colombia,
• kunna redogöra för kunskaper om historiska och samhälleliga faktorer som lett
fram till att narkotikahandeln fått fäste och gör kulturella avtryck i dagens
Latinamerika, med fokus på Mexiko och Colombia,
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Färdighet och förmåga
• kunna självständigt sammanfatta och analysera frågor som rör hur
narkotikahandeln präglar nutida samhälle och kultur i främst Mexiko och
Colombia,
• kunna använda en rik, varierad och situationsanpassad spanska i både tal och
skrift,
• kunna tillämpa regler för akademiskt skrivande,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera information från olika källor.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om det samtida latinamerikanska samhället genom
film, skönlitteratur och sakprosatexter. Fokus är hur narkotikahandel och
knarkkarteller präglat samhälle och kulturliv i främst Mexiko och Colombia. Under
kursens gång diskuteras de filmer och texter i olika genrer som ingår, såväl muntligt
som i skriftliga inlämningsuppgifter. Studenterna tränas i att anlägga kritiska
perspektiv på den så kallade narkokulturen och i att presentera dem i genreanpassat
tal samt i akademiskt stringenta texter.

Kursens genomförande
På kursen förekommer föreläsningar, 2-3 gruppövningar och självständigt studium.
Närvaro vid minst 80 % av undervisningstillfällena och samtliga gruppövningar är
obligatorisk. Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt
moment erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, 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
Kursen examineras genom ett muntligt prov där studenten på spanska sammanfattar
och diskuterar ett urval av kurslitteraturen, samt en skriftlig inlämningsuppgift
omfattande 8-10 sidor där ett eller flera teman utvecklas i uppsatsform.
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.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på både det muntliga och det skriftliga
provet. För betyget Väl godkänd krävs därutöver minst Väl godkänt resultat på det
skriftliga provet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs avslutad Spanska: Fortsättningskurs (SPAA22) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.

