Kursplan
SP1027 Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Spanish I: Modern Spanish Literature
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i modern spanskspråkig litteratur
samt en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt
sammanhang.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
·
·
·

·

läsa och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som
skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt
sammanhang
redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära
texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation.

Innehåll
Kursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och
baseras på spanska och spanskamerikanska litterära uttryck från 1900- och
2000-talen. Ett urval av texter från olika genrer behandlas både ur språklig och litterär
synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp. Verken sätts också i relation till
deras historiska, kulturella och sociopolitiska sammanhang. I kursen behandlas även
den litterära textens språkbruk i relation till spanskans dialektala variation.

Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i
*) 1 Credit = 1 ECTS

forumdiskussioner och seminarier samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk
närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på
Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ämnestillhörighet:

Spanska
Ämnesgrupp:

Spanska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Spanska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-08-31
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-31

Course Syllabus
SP1027 Spanish I: Modern Spanish Literature
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
The course aims to develop students’ skills in modern Spanish literature and ability to
relate literary works to their historical and cultural contexts.
Upon completing the course students will be able to:
·
·
·

·

read and interpret the contents of texts from different literary genres
analyze literary texts using literary concepts
demonstrate an understanding of Spanish literary expressions both orally and in
writing as well as put literary texts in a larger historical and and socio-cultural
context
describe the main structure and some linguistic aspects of the literary text and
relate the literary language to the Spanish geographic variation.

Course Content
The course includes the study of modern literature from the Spanish speaking world
and is based on Spanish and Spanish American literary expression from the 20th and
21st century. A selection of texts from various genres are treated both from a linguistic
and literary point of view by using the basic literary concepts. The works are also set in
relation to their historical, cultural and sociopolitical context. The course also deals with
the literary text‘s use of language in relation to the of Spanish dialectal variation.

Assessment
The course is assessed through written assignments, active participation in forum
discussions and seminars and oral presentations.

Forms of Study
The teaching is conducted both in lecture form and in seminars with compulsory
attendance in which students are expected to participate actively. Tuition is in Spanish.

*) 1 Credit = 1 ECTS

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
General entrance requirements and English A and language in question B at Swedish
upper secondary school, or equivalent knowledge.
No knowledge of Swedish is required.

Subject:

Spanish
Group of Subjects:

Spanish
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. Spanish
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G1N
Approved:

Approved by the Department of School of Language, Literatures and Learning, 31
August 2012
This syllabus comes into force 31 August 2012
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras separat i kursens kursrum i Fronter. /
The Literature list is published separately in the course room in Fronter.

