Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAM11, Spanska: Spansk språkhistoria och äldre text, 15
högskolepoäng
No English Translation Available, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-21 att gälla från och med
2008-04-21, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Spanska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt
beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Spanska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• visa god förtrogenhet med språkvetenskapliga teorier, metoder och
problemställningar speciellt i anslutning till språkhistoria
• kunna redogöra för spanska litterära texter från äldre tider speciellt ur språklig
synvinkel

Färdighet och förmåga
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• kunna självständigt sammanfatta, analysera och resonera såväl i tal som i skrift
när det gäller teman inom spansk språkhistoria
• kunna bedöma, sammanställa och värdera information från olika källor inom det
studerade området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera språkvetenskapens plats i samband med förståelse
av äldre spansk text och äldre spansk kulturhistoria
• kunna förstå vilka språkliga och historiska kunskaper en forskare behöver för att
arbeta på fältet spansk språkhistoria
• kunna se hur fältet spansk språkhistoria förhåller sig till det vidare fältet språkoch kulturmöten.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas kunskaper om äldre språk och litteratur i Spanien och den
studerande ges ökad förtrogenhet med språkvetenskapliga teorier, metoder och
problemställningar. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga
språkfärdigheten ytterligare.

Kursens genomförande
På kursen kan följande undervisningsformer förekomma: föreläsningar, handledning,
seminarier och gruppövningar.

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: skriftligt prov, muntligt prov,
inlämningsuppgifter samt avslutande skriftlig rapport.
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 SPAK01 eller SPAA03 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter SPA604.
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 SPAM11, Spanska: Spansk språkhistoria och äldre
text
Gäller från H10
0801 Spansk språkhistoria och äldre text, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

