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Ämne

Portugisiska

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: Portugisiska, Litteratur teori och metod, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

M7AN

Litteraturhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Genomgång av valda texter om portugisiskspråkig litteraturhistoria från medeltiden till idag. Fördjupning av
vissa aspekter som är utmärkande för den spanskspråkiga litteraturens särdrag och utveckling. Centrala
portugisiskspråkiga litterära verk placeras i sin historiska och kulturella kontext och de viktigaste teorierna
och metoderna som använts vid studiet av den portugisiska litteraturen studeras. Gängse uppfattningar om
skilda litterära perioder, inriktningar och genrer analyseras
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten:
*kunna identifiera och presentera författarna, verken och de litterära strömningarna från olika skeden,
samt placera in dem i sina historiska och kulturella kontexter.
*kunna relatera ett kanoniskt verk eller ett återkommande tema till en samtida idékontext.
*ha visat prov på sin förmåga att problematisera, diskutera och förklara skillnader mellan olika litterära
tendenser inom en bestämd period.
*på ett nyanserat sätt kunna redogöra för hur kanoniska verk har mottagits genom tiderna.
Undervisning

Lektionsundervisning med muntliga redovisningar.
Avslutande individuell hemuppgift.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom individuella muntliga redovisningar samt genom ett avslutande individuellt
skriftligt arbete.
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.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
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 betyget lägst E. 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 om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.

Kurslitteratur

História da Literatura Portuguesa vol.1-7. Lisboa: Publicações Alfa (valdelar).
História da Literatura Brasileira vol.1-3. Lisboa: Publicações Alfa (valda delar).
História da Literatura Africana de Língua Portuguesa. Lisboa: Publicações Alfa (valda delar).
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