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Ämne

Spanska

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier
2007-04-19.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Särskild behörighet: Spanska II, 30 hp, eller motsvarande
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

M3AN

Det medeltida Spaniens språk och kultur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursens mål är att ge studenten kunskaper i och förståelse av medeltidens litteratur, kultur och
litteraturhistoria. Syftet med kursen är även att ge en grundläggande kompetens i fornspanska och spansk
språkhistoria.
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten:
*kunna tolka medeltida spanskspråkiga texter
*identifiera och jämföra väsentliga skeden inom kultur och litteratur från medeltiden i Spanien
*klargöra utifrån en bestämd text vilka kulturella aspekter som är karakteristiska för medeltiden, till
exempel genusrelaterade aspekter
*förklara vissa ord från en text ur en språkvetenskaplig synvinkel.
Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och enskild handledning. Vid otillräckligt studentantal
eller bristande resurser ges undervisningen i form av tutorials eller individuell handledning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis:
Individuella muntliga redovisningar och individuellt skriftligt arbete.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som har fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att undergå
fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som har fått betyget Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyget på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Kurslitteratur

Deyermond, A. D., Historia de la literatura española. La edad media, Ed. Ariel, Barcelona
Falk, Johan, Kurs i spansk språkhistoria, kompendium
Geijerstam, R. af, Fornspanska texter, kompendium
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