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Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2015-09-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
DEL1
DEL2
DEL3
DEL4

Benämning
Text och språkstruktur I
Muntlig färdighet och interaktion I
Text och språkstruktur II
Portugisiska i världen

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven portugisiska och träning i muntlig och skriftlig
färdighet. Kursen ger därtill en bred orientering i de portugisiskspråkiga ländernas kultur och
samhällsliv.
Delkurs 1
Text och Språkstruktur I, 7,5 hp
I delkursen ingår en genomgång av den allmänna grammatikens grundbegrepp och terminologi. Därefter
följer en genomgång och systematisk träning av portugisiskans grundläggande språkstruktur. Studenten ges
träning i skriftlig språkfärdighet. Läsning av enkla texter ger ett grundläggande ordförråd och inblickar i de
portugisiskspråkiga ländernas kulturer.
Delkurs 2
Muntlig färdighet och interaktion, 7,5 hp
Delkursen inleds med en presentation av portugisisk basfonetik där portugisiskans uttalsmönster berörs.
Muntlig färdighet och hörförståelse utvecklas i samband med textläsning samt genomgång av den allmänna
grammatiken. Dessutom ingår övningar i uttal och muntlig färdighet.
Delkurs 3
Text och Språkstruktur II, 7,5 hp
I delkursen ingår genomgång och systematisk träning av portugisiskans språkstruktur. Studenten ges även
träning i skriftlig språkfärdighet. Läsning av enkla texter ger ett grundläggande ordförråd och inblickar i de
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portugisiskspråkiga ländernas kulturer.
Delkurs 4
Portugisiska i världen, 7,5 hp
Delkursen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller
illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning.
Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för
att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Text och Språkstruktur I, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten:
•ha förvärvat grundläggande kunskaper om portugisiskans formlära och syntax, samt aktivt ha tillägnat sig
ett basordförråd
•ha förmåga att skriftligt uttrycka enklare innehåll på portugisiska
•kunna förstå det viktigaste i en enkel portugisisk text och återge vissa delar på portugisiska
Delkurs 2
Muntlig färdighet och interaktion, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten:
•visa medvetenhet om portugisisk basfonetik
•förstå vardagliga formuleringar och färdiga uttryck och tillämpa dem med koherens.
•känna igen och använda enkla ord och meningar i korta samtal
•beskriva dagliga vanor och berätta om sig själv och om någon händelse.
•skapa dialoger och delta aktivt i samtal
Delkurs 3
Text och Språkstruktur II, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten:
•ha förvärvat utökade kunskaper om portugisisk formlära och syntax
•förstå texter i olika genrer (vardaglig, journalistisk, litterär och facklitterär)
•känna igen orden som finns i genomgångna texter om vardagliga situationer
•berätta om en händelse eller beskriva något i förfluten tid, lägga upp sina framtida planer och bygga
meningar i lämpliga modus, tempus och verbformer.
Delkurs 4
Portugisiska i världen, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
•diskutera det portugisiska språkets geografiska spridning i världen och hur den har lett till ett flertal språk
och kulturmöten i olika historiska och sociokulturella kontexter
•förstå och problematisera det portugisiska språkets användning och ställning i olika regioner
•söka, sammanställa och kritiskt tolka information inom ovan nämnda områden.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, genomgångar, lektioner och övningar.
Undervisningen sker på portugisiska, svenska eller engelska. Uppläggningen på samtliga delkurser utgår från
att studenterna är närvarande vid alla undervisningstillfällen. Inget extra stöd ges vid frånvaro.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Aktuell kursbeskrivning finns tillgänglig vid
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Examination:
Iindividuella skriftliga inlämningsuppgifter,
Skriftlig tentamen.
Delkurs 2
Individuella muntliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
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Skriftlig tentamen.
Delkurs 4
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning av delkurserna sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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 hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser.
Sammanfattningsbetyg baseras på betygsmedelvärdet på delkurserna med hänsyn tagen till delkurserna
poängtal.
De godkända betygen får följande värden: A=5, B=4, C=3 D= 2 E=1. Betygsvärdena på delkurserna
multipliceras med delkursernas poängtal och divideras med antalet delkurser. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av betygen på delkurserna där gängse avrundningsregler tillämpas.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsformerna framgår av betygskriterierna.
e) 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
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas 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
används betyget E.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej där examinationsformen är salskrivning.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

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