Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAM14, Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5
högskolepoäng
Spanish: Written Proficiency in Spanish, 7.5 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 och senast reviderad
2020-06-04 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-06-04,
höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs och utgör valbar kurs i masterprogrammet Språk
och språkvetenskap. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
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
• kunna redogöra för centrala delar i spanskans lexikon, syntax och morfologi med
hjälp av en modern och ändamålsenlig begreppsapparat,
• med fördjupade komparativa kunskaper kunna sätta spanskan i relation till
svenska eller andra språk,

Färdighet och förmåga
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• kunna uttrycka sig väl på skriven spanska på avancerad nivå,
• kunna formulera och diskutera språkliga frågeställningar vad gäller mediering
mellan framför allt spanska och svenska,
• kunna känna igen olika stilnivåer på spanska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska och värdera egna och andras spanska texter.

Kursens innehåll
Kursen är huvudsakligen inriktad på att träna de studerandes skriftliga språkfärdighet
på en avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt jämförelse mellan spanska
och svenska eller i förekommande fall andra språk. Vidare diskuteras språkvårdsfrågor
och förhållandet mellan norm och bruk.

Kursens genomförande
Följande undervisningsformer förekommer: föreläsningar, seminarier, gruppövningar
och individuell handledning.

Kursens examination
Kursen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter.
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 krävs godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter. För
betyget Väl godkänd krävs därutöver väl godkänt resultat på 3 av 4
inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs SPAK01 eller SPAA03 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information

3/ 4

hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SPAM14, Spanska: Skriftlig språkfärdighet i
spanska
Gäller från H10
0801 Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

