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Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-15 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2017-02-21.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-24.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatkurs i spanska eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
7203

Benämning
Sociopragmatik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av en allmän introduktion till sociopragmatikens teori och metod med tillämpning på spanska
samt gruppövningar baserade på delvis autentiskt språkmaterial. Talat och skriftligt språk analyseras utifrån
ett sociopragmatiskt perspektiv, särskilt med hänsyn till de extralingvistiska faktorer som påverkar
kommunikationen och förklarar språkliga val och språklig variation. Pragmatiska företeelser som artighet och
social självbild ägnas särskild uppmärksamhet i kursen. Kursen avslutas med en individuell analysuppgift
som baseras på fältarbete.
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:
- redogöra kritiskt för centrala begrepp och metoder inom sociopragmatiken;
- tillämpa sociopragmatisk teori och metod på spanskspråkiga texter och samtal;
- utföra analyser utifrån en sociopragmatisk synvinkel och förklara samspelet mellan extralingvistiska faktorer
å ena sidan och språkliga val och språklig variation å den andra;
- skriva en resonerande analys på korrekt och adekvat spanska baserad på ett autentiskt text- eller
dialogmaterial och därvid motivera olika tolkningar.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och handledning.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
- Muntliga redovisningar.
Sidan 1/2

- Hemtentamen.
b)Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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 slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
e) Underkännande
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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.
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 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.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet finns till komplettering av betyget Fx upp till godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter
att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen C-E.
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.
Övrigt

Kursen ersätter tidigare kursplan ES5509.
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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