INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

SP2204 Interkulturalitet, språk och politik i den spanskspråkiga
världen, 7,5 högskolepoäng
Interculturality, language and politics in the Spanish-speaking world, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2020-08-05 och
senast reviderad 2020-08-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs och ingår i magister-/masterprogrammet Språk och
interkulturell kommunikation (SIK).
Kursen kan ingå i följande program: 1) Språk och interkulturell kommunikation,
magister/masterprogram (H2SIK)
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp spanska med minst 30 hp godkänt resultat från
fortsättningskurs eller motsvarande.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• översiktligt redogöra för hur interkulturalitet både som begrepp och social process
relaterar till olika politikområden i den spanskspråkiga världen;
• fördjupat förklara hur och varför interkulturalitet tar sig olika uttryck i olika
geografiska, politiska, sociala och ekonomiska sammanhang;
Färdigheter och förmåga

• redogöra och kritiskt formulera sig på avancerad vetenskaplig och akademisk
spanska i både skrift och tal (C1/C2-nivå i enlighet med den Europeiska
Referensramen);
• sammanställa en sociolingvistisk och/eller diskursanalytisk undersökning av
interkulturalitet, språk och politik utifrån givna förutsättningar och i enlighet med
vetenskapliga normer;
• kritiskt analysera materialet och kunna dra vetenskapligt rimliga slutsatser av sin
undersökning;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt värdera akademisk och politisk kunskapsproduktion om interkulturalitet
och interkulturella processer;
• förhålla sig kritiskt till sin egen position i förhållande till de kulturella, sociala och
samhälleliga sammanhang som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar interkulturalitet, språk och politik i skilda samhälleliga sammanhang
i den spanskspråkiga världen. Till följd av det spanska språkets långa kontakt med
andra språk och kulturer i både Spanien och Nord- och Sydamerika har mötet mellan
olika kulturer och språk blivit föremål för politisk, social och diskursiv förhandling
och reglering. Kursen diskuterar hur interkulturalitet som begrepp och social
process har påverkat och behandlats inom en rad relevanta politikområden.

Former för undervisning
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Undervisningen omfattar seminarier, diskussioner, presentationer inför grupp samt
självständigt läs- och skrivarbete.
Undervisningsspråk: spanska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom muntliga och skriftliga
uppgifter samt ett skriftligt arbete.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För slutbetyget Väl godkänd krävs detta betyg på minst hälften av kursens totala antal
högskolepoäng, dvs sammanlagt minst 4 högskolepoäng.
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.

Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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