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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Portugisiska II, 30 hp
Kursens uppläggning
Provkod
1DEL
2DEL
3DEL
4DEL

Benämning
Skriftlig uttrycksfärdighet
Mediering
Portugisiska, Språkvetenskap I
Portugisiska, Litteraturvetenskap I

Högskolepoäng
5
5
10
10

Kursens innehåll

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer.
Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande
narratologiska begrepp.
Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska.
Delkurs 1
Skriftlig uttrycksfärdighet 5 hp
Delkursen inriktar sig på att förbättra studenternas förmåga att skriva texter på portugisiska med tonvikt på
akademiska skriftliga genrer.
Delkurs 2
Mediering, 5 hp
Delkursen innehåller en introduktion till mediering av texter till portugisiska med fokus på portugisisk
språkstruktur.
Delkurs 3
Portugisiska, Språkvetenskap I, 10 hp
Presentation av grundläggande språkvetenskaplig teori och metod med tillämpning på portugisiskan. Härvid
introduceras grundbegrepp inom morfosyntax, semantik och pragmatik. Kursen presenterar även några
huvuddrag i portugisiskans utveckling och de viktigaste regionala särdragen.
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Delkurs 4
Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp
Delkursen omfattar studium av några samtida litterära verk från portugisiskspråkiga länder i vilka de
vanligaste litteraturgenrerna finns representerade. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av fundamentala
narratologiska begrepp, analys samt aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i olika
portugisiskspråkiga länder.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Skriftlig uttrycksfärdighet, 5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
•ha uppövat förmågan att skriva texter på portugisiska som följer de akademiska genrekonventionerna med
koherens och stilistisk behärskning
•uppvisa kunskap i akademiska genrestrukturer
•ha förmåga att resonera om och strukturera en argumentativ text
•välja ut relevant information från akademiska texter, ange källor och citera ur andras verk
•framlägga sina egna synpunkter med avancerad behärskning av portugisiskans grammatik, skrivregler,
lexikal färdighet och stilistik.
Delkurs 2
Mediering, 5 hp
•utföra skriftliga medieringsuppgifter till portugisiska;
•i skrift praktiskt tillämpa strukturer i den portugisiska grammatiken.
Delkurs 3
Portugisiska, Språkvetenskap I, 10 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
•i stora drag beskriva det portugisiska språkets utveckling från latin till modern portugisiska
•redogöra för skillnaden mellan tal- och skriftspråk
•göra en morfosyntaktisk analys av portugisiska ord
•förklara grundläggande begrepp inom morfologi, syntax och semantik.
Delkurs 4
Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
•läsa och tolka skönlitterära verk med hjälp av narratologiska metoder
•identifiera och jämföra de olika genrerna inom skönlitteraturen
•tillgodogöra sig kunskaper om portugisiskspråkiga länders historia, samhälle och kultur
•värdera aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i litteraturen.
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.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a) Examination:
Delkurs 1
Skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2
Skriftligt språkfärdighetsprov
Delkurs 3
Inlämningsuppgifter,
Muntlig presentation.
Delkurs 4
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Inlämningsuppgifter,
Muntliga presentationer med skriftligt underlag.
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 examinationsuppgifter.
För att räkna ut slutbetyget omvandlas bokstavsbetygen till poänggivande siffror, där A=5, B=4, C=3, D=2,
E=1. Poängen sammanräknas till ett medelbetyg där man väger in det antal poäng som respektive delkurs
utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av
betygen
på delkurserna där gängse avrundningsregler tillämpas.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna 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.
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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