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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2015-09-08 och
senast reviderad 2018-10-25 av prefekten vid nämnda institution på förslag från studierektor.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundkurs i Portugisiska, 20 poäng, Portugisiska I, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
SPR1
2DEL
DEL4
FÄRD

Benämning
Språkstruktur och introduktion till språkvetenskap
Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur
Områdeskunskap
Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia,
kultur och samhällsliv. Kursen består av följande delar:
Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp
Delkursen behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av
grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och
fonetiken. Studenten tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan
brasiliansk och europeisk portugisiska.
Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp
Delkursen omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella
uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras
både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både
litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de
portugisiskspråkiga länderna.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen är inriktad på att öka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska.
Studenten övas i att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd
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och korrekt tillämpning av språkregler. Studenten bereds också tillfälle att bearbeta sina texter efter respons
från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation tränas studenten att uttrycka sig klart och detaljerat med
adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.
Områdeskunskap, 7,5 hp
Delkursen ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv
och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I
anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp, ska studenten
kunna:
- redogöra för centrala aspekter i den portugisiska grammatiken;
- identifiera olika språkliga strukturer och använda dem;
- förklara grundläggande språkvetenskaplig terminologi;
- förklara grundläggande fonetiska begrepp och termer med tillämpning på portugisiska;
- redovisa för portugisiskans uttalsregler.
För godkänt resultat på kursens del Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp, ska studenten
kunna:
- identifiera och analysera aspekter rörande kulturella, samhälleliga och politiska förhållanden i samtida
portugisiskspråkig litteratur och kultur;
- identifiera och analysera aspekter rörande genus-, klass- och etnicitetsfrågor i samtida portugisiskspråkig
litteratur och kultur;
- återge och diskutera det studerade materialet på portugisiska både muntligt och skriftligt.
För godkänt resultat på kursens del Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- tillämpa språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien i tal och skrift;
- uttrycka sig i tal och skrift med ett för nivån adekvat ordförråd;
- anpassa sitt språkbruk i tal och skrift till kommunikationssituationen/textgenren.
För godkänt resultat på kursens del Områdeskunskap, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- uppvisa kunskap om centrala aspekter i portugisiskspråkiga länders historia, samhällsliv och kulturella
förhållanden;
- redogöra och diskutera de viktigaste aspekterna i områdeskunskap inom den portugisiskspråkiga världen på
portugisiska;
- använda relevanta informationskällor på portugisiska och andra språk.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier 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. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination
Kursens del Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp, examineras genom salstentamen.
Kursens del Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp, examineras genom skriftliga
inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
Kursens del Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp, examineras genom individuella skriftliga och
muntliga uppgifter.
Kursens del Områdeskunskap, 7,5 hp, examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b) Betygsskala
Betygssättning av delkurserna sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst
ett examinationstillfälle.
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.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på muntliga redovisningar eller skriftliga
inlämningsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. 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 begränsande
resonemang - används betyget E.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej där examinationsformen är salstentamen.
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 två månader före kursstart.
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