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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Spanska, Litteratur teori och metod, 7,5 hp, AN, 7,5 hp. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
5507

Benämning
Litteraturhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

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

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

Lektionsundervisning. Obligatorisk närvaro.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom fem individuella muntliga redovisningar samt ett avslutande individuellt
skriftligt arbete.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E samt att närvarokravet är uppfyllt.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
e. Vid underkännande gäller att studerande har rätt att genomgå examination så länge kursen ges.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle
ges dessutom den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
f. Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt där
examinationsformen är muntliga redovisningar eller skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej där examinationsformen är salskrivning.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursens innehåll väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår i denna
kursplan under Kunskapskontroll och examination). Ansökan om detta ska göras till studierektor.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.ispla.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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