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Kvalitetsrapport Spanska fristående kurs 2018 
 

Denna kvalitetsrapport avser ämnet Spanska som fristående kurs (Spanska 1-3 och 

Spanska Magister). Spanska som fristående kurs kan vara huvudämne i en filosofie 

kandidatexamen och/eller i en filosofie magisterexamen, samt i en masterexamen i 

språk och kultur med spanska som huvudämne. 

 
Antal nybörjarplatser per år (könsuppdelningen baserad på 

förstahandssökande)* 

 Plats 

er 

sökan 

de 

1:a 

hand 

Antag 

na 

kv % 

*** 

män 

% 

Spanska 1 - 

HT16 
 

15 
 

131 
 

27 
 

31 

  

Spanska1, 

kvart. 

(h16+v17)** 

 
 

50 

 
 

93 

 
 

28 

 
 

47 

  

       

Spanska 1 - 

HT17 
 

15 
 

124 
 

25 
 

17 

  

Spanska 1, 

kvart.(h17. 

V18) 

 
 

45 

 
 

175 

 
 

47 

 
 

64 

  

       

Spanska 2 - 

VT17 
 

12 
 

10 
 

3 
 

2 

  

Spanska 2, 

kvart. 
 

20 
 

23 
 

4 
 

4 

  

       

Spanska 2 - 

VT18 
 

12 
 

6 
 

3 
 

3 

  

Spanska 2, 

kvart. 
 

20 
 

21 
 

2 
 

0 

  

       

Spanska 3 - 

HT16 
 

8 
 

12 
 

4 
 

4 

  

Spanska 3 - 

HT17 
 

8 
 

8 
 

3 
 

4 
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Magister - 

HT16 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

  

Magister - 

VT17 
 

3 
 

6 
 

1 
 

1 

  

Magister - 

HT17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

  

Magister - 

VT18 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

  

*I Qlikview kan inte alla uppgifter hämtas, varpå tabellen inte är fullständig. 

** I syfte att visa skillnaden mellan antal studenter som läser på helfart och deltid 

visar dessa siffror det sammanlagda antalet studenter som läser spanskans kurser 

på kvartsfart. 

***Bedömningen är att det är fler kvinnor än män som läser spanskans kurser totalt 

sett. 

 
Sammanfattande beskrivning av huvudområdet: 

 
Ämnet spanska tillhör den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet och här 

finns möjligheten att studera för en generell examen med spanska som 

huvudområde. Nämnas bör att Filosofiska fakulteten, liksom LiU i sin helhet, är ett 

starkt programuniversitet och av den totala mängden studenter som läser spanska 

återfinns även lärarstudenter och studenter från andra program. Detta innebär att 

innehållet i kandidatutbildningen i spanska i Linköping delvis delas av 

lärarprogrammet, men Spanska erbjuds även som språk på Internationella 

ekonomprogrammet. På de ekonomiska och tekniska fakulteten erbjuds flertalet 

programstudenter möjligheten att läsa spanska som fackspråk. 

 
Ämnet Spanska uppfyller således två tämligen åtskilda huvudsyften för studenter 

som väljer att läsa det: å ena sidan som språkfärdighetsträning för att förbättra den 

muntliga och skriftliga språkliga kompetensen, samt som studier inom den 

akademiska disciplinen Spanska. Som akademisk disciplin är spanska indelat i 

främst två delar: språkvetenskap och litteraturvetenskap, i vilka studenterna ges en 

bred bas i bägge. I praktiken innebär detta att språkfärdighetsträningen lägger 

grunden och förutsättningen för studenterna att uppnå ett akademiskt ämnesdjup 

inom nämnda inriktningar. 
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Kandidatexamen i spanska kan läsas på helfart eller på kvarts-/halvfart, beroende 

på nivå: 

• Spanska 1, 1-30 hp 
o Helfart under hösttermin: Fyra delkurser om 7,5 hp 

o  Ett utbud av olika kurser om 7,5 hp ges under höst- och vårtermin, 

vilket möjliggör att läsa Spanska 1 på kvartsfart. Kurserna kan 

variera under årens lopp, men kan alltid ingå i 1-30 hp. 

o De olika delkurserna har egna kursplaner och är sökbara var för sig. 

• Spanska 2, 31-60 hp 
o Helfart under vårtermin: Fyra delkurser om 7,5 hp 

o De olika delkurserna har egna kursplaner och är sökbara var för sig 

• Spanska 3, 61-90 hp 
o Två delkurser om 7,5 hp samt en kandidatuppsats 15 hp 

• De olika delkurserna har egna kursplaner och är sökbara var för sig. 

• Magisterkurs i spanska, 60 hp – helfart 
o Magisterkursen omfattar två terminer på helfart. Antagning görs 

både på höst- och vårterminer. Kursen består av sex 

fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. 

Tre fördjupningskurser väljs inom ämnet spanskas uppsättning av 

färdiga läskurser inom spansk språk- och litteraturvetenskap. Dessa 

kan även sättas samman individuellt i samråd med examinator efter 

studentens särskilda intresseinriktning. Tre fördjupningskurser 

utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt 

akademiskt skrivande på avancerad nivå. 

• Master i språk och kultur – spanska - 763A52, 60hp 
o Kursen vänder sig till studenter som vill bygga på en 

magisterutbildning i spanska med en masterkurs i språk och kultur. 

Kursen består av fyra fördjupningskurser om 7,5 hp vardera samt en 

uppsats på 30 hp. Fördjupningskurserna väljs inom utbudet på 

avancerad nivå vid IKK, inklusive de läskurser som erbjuds inom 

ämnet spanska. Uppsatsen skrivs på spanska inom språk- eller 

litteraturvetenskap. 

• Vid sidan av ovanstående kurser finns följande kurser som ej kan ingå i en 

examen: 

o Nybörjarspanska 1-30 hp (halvfart) - del 1 och 2, varav den senare är 

sökbar för sig. 

o Baskurs i spanska, 7,5 hp 

o Spanska inför Erasmus, 7,5 hp (för utresande studenter till 

spansktalande land)/Sverige på spanska 7,5 hp (för inresande 

spansktalande studenter) 

▪ Dessa kurser läses parallellt och inom kurserna finns 

gemensamma arenor där utbyten av lärandeaktiviteter finns. 
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Länk till aktuella kursplaner 

Spanska 1, 30 hp, https://liu.se/studieinfo/kurs/713g01/ht-2017# 

Spanska 2, 30 hp, https://liu.se/studieinfo/kurs/713g02/vt-2018# 

Spanska 3, 30 hp, https://liu.se/studieinfo/kurs/713g03/ht-2017# 

Spanska magister, 60 hp, https://liu.se/studieinfo/kurs/713a02/vt-2019# 

 

Måluppfyllelse1
 

Denna del av rapporten utgår från matriser för Spanska 1 (1-30 hp), Spanska 2 (31- 

60 hp), Spanska 3 (61-90 hp) samt magister i spanska (60 hp). Övriga fristående  

kurser som redovisats ovan ingår inte i analyser eftersom de antingen inte kan ingå i 

en examen i spanska eller består av samma kursmål som de sammanhängande 

kursernas olika delar. 

 

Den senaste utvärderingen av huvudområdet spanska gjordes 2012 (HSV). 

Resultatet av utvärderingen blev "hög kvalitet". Sedan 2012 har åtgärder vidtagits i 

syfte att ytterligare kvalitetssäkra ämnet: bland annat har kursmålen utvecklats i 

syfte att bli tydligare. Undervisningen vilar på en studentinteraktiv sociokulturell 

grundsyn där lärarens återkoppling utgör en viktig del för lärandet och 

examinationsformerna är pedagogiskt utvalda för att motsvara lärandemål och 

arbetsformer. 

 
Värt att notera är att språk är ett ämne där språket är både mål och medel för 

lärandet. Konsekvensen i ett utvärderingssystem som är generellt för alla 

huvudområden är att det finns ett antal kursmål som inte naturligt passar in i en 

generell matris. Det gäller exempelvis de mål som berör utvecklingen av den 

muntliga och skriftliga språknivån. 

 
I tabellerna nedan ges sammanfattade bilder av hur examensmålen i 

examensordningen uppnås genom lärandemålen i de individuella kurserna, genom 

en sammanvägning av alla ingående lärandemål i de aktuella kursplanerna och hur 

dessa relaterar till de nationella examensmålen. Den uppdaterade mallen från 

fakulteten har använts, där de nationella examensmålen förtydligats genom att ha 

spaltas upp i delmål. 

 

 
 
 

1 

I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/713g01/ht-2017
https://liu.se/studieinfo/kurs/713g02/vt-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/713g03/ht-2017
https://liu.se/studieinfo/kurs/713a02/vt-2019
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Av utrymmesskäl visas här enbart fakultetens gjorda indelning i delmål av de 

nationella målen. 

 
Måluppfyllelse Spanska kandidatexamen 

 
Tabell: Måluppfyllelse för Spanska kandidatexamen 

 
Examensmålen uppdelade i delmål 

Kurskod: 

711G26 

Kurskod: 

711G25 
 

Kurskod: 711G30 

 
Kunskap och förståelse 

 
Titel: Spanska 1 

 
Titel: Spanska 2 

 
Titel: Spanska 3 

 
 
 

 
1 a. visa kunskap och förståelse inom 

huvudområdet 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

1 b. visa kunskap om huvudområdets 

vetenskapliga grund 
 

1 
 

2 
 

3 

1 c. visa kunskap om tillämpliga metoder 

inom huvudområdet 

 
1 

 
2 

 
3 

1 d. visa fördjupning inom någon del av 

området 
 

1 
 

2 
 

3 

1 e. orientering om aktuella forskningsfrågor 0 2 3 

    

Färdighet och förmåga    

2 a. visa förmåga att söka, samla, värdera 

och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

2 b. visa förmåga att kritiskt diskutera 

företeelser, frågeställningar och situationer 

 
1-2 

 
2 

 
3 

    

3 a. visa förmåga att självständigt identifiera, 

formulera och lösa problem 

 

1 

 

2 

 

3 

3 b. visa förmåga att genomföra uppgifter 

inom givna tidsramar 

 

3 

 

3 

 

3 

    

4 a. visa förmåga att muntligt redogöra för 

och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

 
 
 

2 

 
 
 

2-3 

 
 

 
3 

4 b. visa förmåga att skriftligt redogöra för 

och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 
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5. visa sådan färdighet som fordras för att 

självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

    

Värderingsförmåga och förhållningssätt    

6 a. visa förmåga att inom huvudområdet för 

utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till vetenskapliga aspekter 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

6 b. visa förmåga att inom huvudområdet för 

utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till samhälleliga aspekter 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

6 c. visa förmåga att inom huvudområdet för 

utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till etiska aspekter 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

    

7. visa insikt om kunskapens roll i samhället 

och om människors ansvar för hur den 

används, och 

 
 

2 

 
 

2-3 

 
 

3 

    

8. visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att utveckla sin 

kompetens 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

 

Examensmål 1: Kunskap och förståelse 

Målen avseende kunskap och förståelse täcks in på samtliga nivåer Spanska 1-3, 

även om fördjupningen främst sker på Spanska 3 och då i form av uppsatsarbetet. 

Som nämnts tidigare är Spanska 1 i hög grad utformat för att förbättra studentens 

språkfärdighet vilket omfattar de fyra momenten: tala, skriva, läsa och lyssna. 

Denna språkfärdighetsträning löper som en röd tråd genom hela den akademiska 

disciplinen Spanska men betonas främst under den första terminens studier. 

Samtliga kurser på spanskan är dock integrerade, vilket innebär att det finns både 

språkfärdighetsinslag och akademiska inslag i samtliga delmoment. Att ämnet har 

alla dessa fyra delar innebär också att studenterna får möta många olika typer av 

examinationsformer, såsom individuell muntlig tentamen, muntlig tentamen i 

grupp, hemtentamen och salstentamen. 

 
Delmål 1.a. Alla lärandemål inom ramen för Spanska 1, 2 och 3 relaterar i mindre 

eller större grad till detta delmål. 

 
Utifrån tabell 1 kan vi tydligt se att den vetenskapliga aspekten, delmål 1.b, är 

den mest centrala, även om samtliga delaspekter av examensmål 1 finns 
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närvarande i ovanstående mål. Den vetenskapliga grunden representeras i 

spanskan av den litteraturvetenskapliga och den språkvetenskapliga domänen, 

med presentation av relevanta modeller och teoribildningar rörande dessa två 

block. I mindre grad innefattar den vetenskapliga grunden även andra områden 

som historia, kultur och geografi. I ovanstående mål framgår även tydligt en 

progression mellan Spanska 1, 2 och 3. Denna progression gäller såväl de 

språkvetenskapliga som de litteraturvetenskapliga domänerna. Mellan Spanska 2 

och Spanska 3 syns även progressionen i målen för utvecklandet av en egen 

vetenskaplig produktion; från den första grundläggande vetenskapliga texten till 

den fördjupade kandidatuppsatsen i Spanska 3. 

 
Examensmålen visar således på en mycket god täckning av ämnets 

vetenskapliga grund. Nämnas bör att vi här utgår från vetenskap som en teoretisk 

grund, medan vi definierar den praktiska tillämpningen av teori, i egna analyser 

o dyl, som metod. Kursmål kopplade till delmål 1.c. kan således exemplifieras 

av följande: 

- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt (Spanska 2) 

- förhålla sig till teori och metod på ett vetenskapligt godtagbart sätt (Spanska 3) 

De praktiska språkfärdigheterna har i vissa fall kategoriserats som delmål 1. d., 

fördjupade kunskaper inom någon del av området; orsaken därtill är att målen i 

hög grad är specificerade och att språkfärdigheten här breddas till att även 

omfatta fördjupning i olika specialområden. Övriga områden där fördjupning 

sker är exempelvis: språkhistoria, kultur, översättning och realia samt den 

självständiga fördjupning som kandidatuppsatsen och övriga enskilda arbeten 

innebär. Exempel på kursmål i relation till detta delmål är: 

- redovisa för grunddragen i Spaniens samhällsstruktur, utveckling, historia, geografi och 

kulturer (Spanska 1) 

- redogöra för det spanska språkets utveckling i världen (Spanska 2) 

- återge innehållet i en svensk text på ett för det spanska språket adekvat sätt (Spanska 3) 

Delmål 1:e som rör för ämnesområdet relevant forskning exemplifieras av 

följande kursmål från Spanska 3 där aktuell och relevant forskning har en viktig 

roll: 

- analysera spanskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt; 

- författa ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete inom spansk språk-, litteratur- eller 

kulturvetenskap eller inom didaktik och försvara detta vid ett seminarium; 

Stor del av ansvaret för studentens kontakt med relevant forskning bärs av den 

delkursansvariga läraren som bygger sin undervisning kring relevant forskning 

och aktuella teorier, både inom det språkliga och inom det litterära området. 

Inom lingvistiken berörs exempelvis nyare modeller för begrepp som tempus 
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och aspekt och inom litteraturen är genus, postkolonialism och textlig polyfoni 

viktiga perspektiv i undervisningen. En orsak till den sparsamma 

representationen av dessa examensmål bland kursmålen är att samtliga delmål är 

sammanflätade och integrerade; vetenskaplig grund innebär ju, p g a 

vetenskapens kumulativa natur, att relevant och aktuell forskning måste vara 

ständigt närvarande i undervisningen. 

 
Examensmål 2, 3, 4 och 5 _ Färdighet och förmåga 

Examensmål 2a - Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 

information i en problemformulering 

Studenterna får under alla kurserna möjligheten att visa upp denna förmåga. I Spanska 1 

görs en genomgång i hur man gör en informationssökning och instruktioner tillhandahålls 

för en enkel studie i realia, där de självständigt söker, samlar, värderar och kritiskt tolkar 

material. Instruktionerna för denna första uppgift finns i kursbeskrivningen där studenterna 

uppmanas att skriva en kort undersökning som rör kultur och/eller samhälle i Spanien. 

Studenterna kan själva välja om de vill jobba individuellt eller i grupper. Vidare i 

fortsättningskursen Spanska 2 aktualiseras dessa kompetenser vilket bland annat genom att 

studenterna får ägna sig åt ett enskilt arbete inom Kulturstudier och genom att de 

självständigt får författa en essä som kan ses som förberedande inför examensarbetet. Ett 

exempel som visar hur kraven ökat på spanska 2 finns i kursbeskrivningen i realia, Kultur 

och samhälle i Latinamerika där studenterna får välja ett tema som är relaterat till kursens 

innehåll och där frågor om Spanskamerikansk kultur, samhälle eller ekonomiska 

förhållanden kan tas upp. Skillnaden mellan arbetet som studenterna genomför vid Spanska 

1 och i Spanska 2 är att studenterna jobbar mer självständigt genom att de själva får välja ett 

tema som är relevant för kursens innehåll och som presenteras individuellt både skriftligt 

och muntligt. På så sätt får studenten tillfälle att på nytt visa sin förmåga att söka, samla, 

värdera och kritisk tolka information och material. Under fördjupningskursen Spanska 3 

sätts studenternas kunskaper på sin spets då de på egen hand ska författa en vetenskaplig 

uppsats och där betoningen ligger just på att lyckas med att söka, samla, värdera och kritiskt 

tolka relevant information och genom att ställa högre krav på alla dessa förmågor i 

examensarbetet. Kurserna i Spanskan är dock integrerade, så att det finns både 

språkfärdighetsinslag och akademiska inslag i alla delmoment med en gradvis progression. 

Studiehandledningen för examensarbetet i Spanska 3 är ett bra exempel på hur de 

förutnämnda förmågorna tas upp: ”Syftet med uppsatsen/examensarbetet är att du ska utföra 

en fördjupad och begränsad forskningsuppgift med inriktning litteratur/språkvetenskap där 

olika litterära/språkliga företeelser problematiseras och analyseras med hjälp av 

litteraturvetenskapliga/språkvetenskapliga metoder och teorier. Uppgiften ska vara 

självständigt vald och genomförd. Under processen bör studenten ta hänsyn till: Hur man 

identifierar och analyserar ett litterärt/språkvetenskapligt problem? Vad en 

problemformulering är? Vad en frågeställning är? Hur man söker, kritiskt granskar och 

tillgodogör sig vetenskaplig litteratur? Sammanfattningsvis finns det som redan nämnts 

randemål 2b inryms också i samtliga kurser då vikten av att kritiskt diskutera 
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företeelser, frågeställningar och situationer betonas under hela utbildningens 

gång genom att exempelvis sätta studenterna i konkreta situationer eller 

kontexter där de får möjlighet att pröva sina kunskaper i kritisk tolkning och 

argumentation eller tilldelas lämpliga utmaningar som uppmuntrar användandet 

av ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Examensmål 2b - Visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, 

frågeställningar och situationer 

Läpå arbetenas innehåll, struktur och formalia. Följande exempel är taget ur 

Kulturstudier i Spanska 1: ”¿Cuáles son, según lo que has leído en el libro de 

historia, las principales causas que llevaron a España a una Guerra Civil?, ¿Qué 

piensas de la participación de la Iglesia en la vida política y social de España?”, 

“¿Cuáles son los grandes desafíos a que se enfrenta la mujer española en el 

contexto europeo?” 

 
Som tidigare beskrivits börjar den vetenskapliga träningen med den 

uppsatsförberedande kursen i Spanska 2 och kulminerar med den självständiga 

kandidatuppsatsen på nästa nivå. Följande citat från studiehandledningen 

uppmanar studenterna att uppnå en god kvalitet i uppsatsskrivande: ”Syftet med 

uppsatsen/examensarbetet är att studenterna ska utföra en fördjupad och 

begränsad forskningsuppgift med inriktning på litteratur/språkvetenskap där olika 

litterära/språkliga företeelser problematiseras och analyseras med hjälp av 

litteraturvetenskapliga/språkvetenskapliga metoder och teorier. Uppgiften ska 

vara självständigt vald och genomförd”. 

 
Examensmål 3a - Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 

problem 

Längsmed hela utbildningen prövas studenternas förmåga att lösa och utföra 

uppgifter genom att själva identifiera, formulera och lösa problem. Exempelvis 

får studenterna inom Kulturstudier i både Spanska 1 och 2 som uppgift att på ett 

självständigt sätt identifiera kulturella eller samhälleliga problem i Spanien 

(Spanska 1) och Latinamerika (Spanska 2) för att i nästa skede själva komma 

fram till en relevant problemformulering och slutligen hitta en lösning som 

redogörs i form av slutsatser och eftertankar. 

 
Examensmål 3b - Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING 

TITEL 
UTGÅVA 

10(26) 

 

 

 

 

 

Inom spanskan är det praxis att sätta upp tidsramar för presentationen av både 

skriftliga och muntliga arbeten. Tidsaspekten finns dock inte explicit omnämnd i 

något av lärandemålen men omnämns i kursbeskrivningar och aktualiseras 

ständigt i relation till inlämningsuppgifter och uppsatser. Genom att sätta upp 

tidsramar för de olika uppgifterna förbereder vi studenterna inför de kommande 

uppsatserna som skrivs både i Spanska 2 och 3. Däremot ser tidsramarna olika ut 

beroende på om en student läser på helfart eller halvfart. Även inom den 

litteraturvetenskapliga delen bör studenterna respektera tidsramar för läsningen 

av romaner och olika kapitel av kursmaterial för att vara pålästa inför varje 

delmoment. Tidsramarna gäller för uppgifter som utförs såväl individuellt som i 

grupp. I synnerhet är det viktigt att i grupparbeten hålla sig till den angivna 

tidsramen för att hela gruppen ska lyckas nå målen. 

 
Examensmål 4a - Visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera 

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Även här finns en god täckning av lärandemålen i kursplanen. Då interaktionen 

studenter emellan, mellan lärare och studenter och inte minst mellan texter och 

studenter är nödvändiga för att utveckla de fyra kommunikativa delar som ingår 

i språkinlärning: att tala och lyssna samt läsa och skriva är språkfärdigheten en 

central aspekt i språkutvecklingen. Eftersom språket är en integrerad del i alla 

kurser så fungerar exempelvis litteratur eller kultur som en ingång för att 

studenterna ska kunna interagera i grupper och på så sätt utveckla de språkliga 

färdigheterna dynamiskt och i samtal med andra. Detta framgår i kursinnehållet 

där de kommunikativa aspekterna är en viktig del vid inlärningen av språk. 

Dessutom deltar studenter från olika discipliner, karriärer och kulturella 

bakgrunder i de spanska kurserna där de diskuterar problem och lösningar i olika 

ämnen, såsom Kataloniens självständighet (Spanska 1) eller USA:s 

maktutövning och påverkan på Latinamerikas kultur och ekonomi (Spanska 2). I 

dessa diskussioner förekommer naturligtvis då en mängd olika perspektiv som 

berikar lärandeprocessen. 

 
Examensmål 4b - Visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar i dialog med olika grupper 

På samma sätt som föregående lärandemål går den skriftliga delen hand i hand med den 

muntliga förmågan. Examinationsformen muntlig redovisning med skriftligt underlag 

används för att examinera både kultur och litteratur. I fördjupningskursen Spanska 3 är 

hantering av vetenskapliga texter nödvändigt för att kunna hitta en problemlösning i dialog 

med olika grupper (där ’olika grupper’ kan gestalta sig i form av discipliner, teorier, 
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kontexter, handledare, medstudenter m.m.) vilket är en viktig del av examinationen som 

inlärningsmoment och inte minst ett sätt att uppnå examensmålen. I följande exempel från 

Spanska 3 påvisas hur viktigt det är att förberedelsen inför opponentskapet av en 

vetenskaplig uppsats görs i dialog med andra grupper för att uppnå en så god kvalitet som 

möjligt: ”Din opponent och din examinator ska göra en noggrann läsning av ditt arbete inför 

ventileringen, då opponenten granskar ditt arbete och då även du ska granska en 

medstudents arbete. I samband med oppositionen av ditt arbete ska du även få kommentarer 

från din examinator (eventuellt både muntligt och skriftligt – det är upp till examinator att 

bestämma). Du kan då få information om hur du ska kunna utveckla ditt arbete inför 

slutversionen av din studie som ska betygsättas”. 

 
Examensmål 5 - Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 

område som utbildningen avser. 

Eftersom en kandidatexamen i Spanska inte är ett färdigt yrkesprogram så inbegrips detta 

examensmål endast partiellt då främst inom exempelvis lärarutbildningen. Det kan även 

vara meriterande för yrken såsom tolk och översättare eller andra arbeten som inriktar sig på 

det spanska språket. Den färdighet som fordras i spanska syns då i den förberedande 

uppsatsen i Spanska 2 och framförallt i examensarbetet i Spanska 3. Vi lärare kan främst 

bedöma dessa färdigheter då vi analyserar studenternas större uppsatser då det där tydligt 

framkommer hur väl de genomfört och tillämpat kursens olika verktyg och vetenskapliga 

kunskaper. 

 

Examensmål 6, 7, 8: Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Examensmålen avseende Värderingsförmåga och förhållningssätt med hänsyn till 

vetenskapliga aspekter (6a) och samhälleliga aspekter (6b) liksom etiska aspekter (6c) 

instrueras genomgående under hela utbildningen. Hur väl studenterna uppfyller dessa 

kriterier syns främst i fördjupningskursen (Spanska 3) då studenterna skriver sina 

självständiga examensarbeten med alternativa inriktningar såsom Litteraturvetenskap, 

Språkvetenskap eller Didaktik (Lärarutbildningen). I examinationen ingår en muntlig 

opposition som ger studenterna möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, 

motivera val och visa hur kunskap kan användas. 

 
Examensmål 6a - Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till vetenskapliga aspekter 

Då Spanskans kurser följer ett vetenskapligt progressionsperspektiv introduceras studenten 

succesivt och avancerar gradvis vilket medför att examensmålen 6a, 6b och 6c kontinuerligt 

bedöms under utbildningen. Därmed syns en tydlig progression som kan observeras mellan 

de olika nivåerna varmed kunskap om vetenskapliga aspekter utvecklas och stärks. Inom 

området litteraturvetenskap i Spanska 1 läggs grunden för dessa vetenskapliga aspekter 

genom att t.ex. introducera olika begrepp och terminologier och nivån trappas upp i den mån 

som studenterna går framåt. Kommande exempel kommer från olika examinationer i 

Spanska 1-3 och har för avsikt att visa hur dessa progressioner går till. 
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Det första exemplet är taget från Spanska 1 ur romanen El túnel ”¿Qué es intertextualidad, 

ejemplifique y diga qué función cumple la intertextualidad en este texto?” som introducerar 

viktiga begrepp på en basnivå. Nästa exempel är taget ur romanen Como agua para 

chocolate och kan ses som en bas för att introducera studenten till både den 

litteraturvetenskapliga teorin om genus och det postkoloniala perspektivet: ”¿De qué manera 

se plasma, muestra la visión del otro en la novela? Poner especial atención al aspecto género 

(hombre-mujer), etnia (hombre blanco-indígena) y clase (amos-sirvientes). Analiza 

críticamente cuál es el mensaje que nos entrega la novela en cuanto a la visión del otro”. 

I Spanska 2 följs den litteraturvetenskapliga progressionen upp och studenterna får bl. a. 

associera och integrera tidigare kunskaper om, i detta fall, genus. Följande exempel är 

hämtad från en tidigare hemtentamen: “Escribe un breve ensayo a modo de reflexión sobre 

la visión de la mujer en Occidente. El ensayo deberá tener la siguiente estructura: 

Introducción, desarrollo y conclusión. Para poder hablar sobre este tema, deberás reflexionar 

sobre la visión de la mujer que se desprende de las corrientes literarias estudiadas durante el 

curso, en las Historias de la Literatura, en los textos leídos durante el curso, etc.”. 

Under fördjupningskursen Spanska 3 fullbordas kunskaperna inom de vetenskapliga 

aspekterna där det teoretiska inslaget i högre grad lyfts fram än tidigare vilket visas i nästa 

exempel som är tagen ur romanen Mujeres de ojos grandes: ”Analiza uno de los cuentos de 

Mastretta a la luz de la teoría feminista denominada “La mirada bizca” de Sigrid Weigel”. 

 
Examensmål 6b - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till samhälleliga aspekter 

Det samhälleliga aspekterna är ett relevant inslag i spanskans kurser. Inom spanska vid LiU 

finns det två kurser på vardera 7,5 hp som lyfter fram dessa förmågor. Till exempel är målet 

med Kulturkursen i Spanska 1 att ”ge en överblick av grunddragen i Spaniens 

samhällsstrukturhistoria, samhällsliv och kulturella förhållanden”. Liknande syfte har 

kulturkursen i Spanska 2 vars fokus då flyttas till Latinamerika, vilket ”har för avsikt att 

utöka studenternas kunskap och förståelse för Spanskamerikansk kultur och historia. Kursen 

syftar även till att utveckla studenternas muntliga och skriftliga förmåga att uttrycka sig så 

korrekt som möjligt både muntligt och skriftligt. Kursen ger fördjupade kunskaper om de 

spanskamerikanska ländernas sociala, politiska och kulturella liv”. 

Även i Litteraturdelen är de samhälleliga aspekterna relevanta eftersom den spanska 

litteraturen reflekterar den sociala och samhälleliga kontexten där till exempel 

identitetsproblem synliggörs och skildras särskilt i den Latinamerikanska kontexten. Korta 

berättelser och romaner ger ofta en inblick om exempelvis ett samhälles kulturella, 

ekonomiska och politiska förhållandena som ligger till grund för diskussioner, reflektioner 

om både då och nutid. Studenterna har möjligheten att läsa verk från både den spanska och 

den latinamerikanska världen där man kan hitta både skillnader och likheter vad gäller 

sociala förhållanden, etniska missförhållanden, genusfrågor m.m. 

På fördjupningskursen Spanska 3 bereds studenterna att identifiera, formulera och göra 

bedömningar i förhållande till olika teoribildningar och även där tar den samhälleliga 

aspekten mycket plats. Postkoloniala teorier används som ett verktyg för att analysera de 
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kulturella, ekonomiska och politiska förhållandena. Följande exempel kommer från en 

tentamen i litteraturvetenskap ur verket Lituma en los Andes och indikerar på att det dessa 

asymmetriska förhållanden existerar: ”Habla de la visión del otro tomando en cuenta las 

siguientes relaciones: a) Ubicación geográfica, b) Étnica, c) Género. Da ejemplos para cada 

caso”, ¿Cómo ha afectado la ideología política y social del discurso oficial del Perú la 

identidad cultural de este pueblo?”. 

 
Examensmål 6c - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till etiska aspekter 

Att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, ligger mycket nära mål 6 b särskilt 

vad gäller genus och de postkoloniala aspekterna. Detta gäller i synnerhet de etiska inslag 

som framkommer i studier om Latinamerika och dess kolonisering. Under kursen jobbar vi 

med boken Hispanoamerica desde la alteridad som bringar klarhet i en rad historiska 

missförhållanden vad gäller exempelvis upptäckten av Amerika. Andra typer av frågor som 

dyker upp i läroboken är: Vad skillnaden är mellan ett folkmord och en etnocid?, Varför 

Latinamerika inte avkoloniserades?, Varför en kvinna som Doña Marina (Malinche) är 

anledning till hat bland mexikanerna? etc. Den etiska aspekten förekommer också i analysen 

av olika verk i Spanska 3 litteraturvetenskap som till exempel Lituma en los Andes författad 

av Vargas Llosa. Studenten får möjligheten att göra egna bedömningar med avseende på 

etiska förhållanden bland annat inom samhälle och genus. Frågorna tenderar att visa ett 

kulturellt förflutet med orättvisor för ursprungsbefolkningen och aktuella frågor inom 

etiken. Ett annat exempel från litteraturvetenskap som syftar på den etiska genusaspekten är 

bland annat sexualitet och kännedom om kvinnans egen kropp. 

 
Vad gäller etiska aspekter inom det vetenskapliga skrivandet finns det särskilda principer 

som måste respekteras speciellt när material hämtas från eller inbegriper individer eller 

grupper. För övrigt gäller naturligtvis att vetenskaplig redighet i anslutning till arbete med 

källor (såväl primära som sekundära) anammas av studenten i uppsatsarbetet. Bedömning 

av fusk och plagiat ingår naturligtvis i opponentskapet vid seminarieframläggningen av 

kandidatuppsatsen. Även om explicita etiska mål saknas i tidigare kursmål utgår vår etiska 

hållning från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning avseende informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven. 

 
Lärandemål 7 och 8 examineras framför allt genom fördjupningskursen och främst genom 

kandidatuppsatsen. Regelbunden och gedigen återkoppling från lärare och studenter under 

studiernas gång anser vi bidrar till att utveckla dessa insikter och förmågor. 

 
Måluppfyllelse - sammanfattande kommentar och 

utvecklingsområden 

Utifrån kursplaner, kursbeskrivningar och kunskap om hur spanskans kurser 

genomförs i praktiken kan vi konstatera att vi har en tämligen hög måluppfyllelse 

för de nationella examensmål som gäller färdighet och förmåga. De studenter som 
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erhåller godkänt betyg uppnår den erforderliga nivån trots mycket få 

undervisningstimmar. Det finns dock problem, särskilt gällande den rena 

språkfärdigheten. Att spanskan inte kan erbjuda särskilt många 

undervisningstimmar medför att ämnet har svårt att stötta studenterna i sitt arbete 

med sina språkkunskaper. Brister i språkfärdigheten medför en begränsning när det 

gäller att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur. Samtidigt är det inte alltid 

möjligt eller rimligt för lärare att förenkla allt på ett sätt som gör det förståeligt för 

den som ej har tillräckliga språkkunskaper. 

 
Inom lärarutbildningen kan vi trots detta tillmötesgå problematiken genom att 

lärarstudenterna tillbringar en hel termin vid ett utländsk lärosäte och läser 

ämnesvetenskapliga och ämnesdidaktiska kurser tillsammans med spanska 

studenter (inom ramen för spanska 2 och 3). Under den här terminen har det visat 

sig att lärarstudenterna utvecklar avsevärt sina språkkunskaper såväl teoretiskt som 

praktiskt. En utlandstermin med motsvarande upplägg kunde eventuellt även vara 

en modell för fristående kurs. 

 
Vid en del lärosäten i Sverige (bland annat Göteborg, Stockholm och Växjö) 

bemöter man problematiken genom att man har förlagt hela Spanska 1 i 

målspråkslandet. Det har inte bara lett till en stor tillströmning av studenter (som 

möjligtvis annars inte skulle ha studerat språket över huvud taget) utan också till en 

förbättring av studenternas språkförmåga - såväl muntligt som skriftligt. 

 
Ämnet arbetar metodiskt för att ge studenterna möjlighet att slutföra sin utbildning 

inom den planerade studietiden. Genom att ämnet har så få studenter finns en 

frekvent kontakt mellan studenter och lärare där lärarna för kontinuerliga samtal 

med studenterna och ger återkoppling på studenternas prestationer inom de olika 

delkurserna. 

 
Det har visat sig att ämnet spanska har en bra genomströmning när det gäller de 

studenter som varit på plats när kursen började ( just i språkkurserna upplever vi 

att relativt många studenter söker sig till kurser, men sen aldrig dyker upp). Dessa 

studenter avslutar för det mesta också sina studier i planerad tid, med visst 

förbehåll för examensarbeten på Spanska 3, där språkfärdighetsproblematiken blir 

kännbar. 

 
De ökande administrativa och systemrelaterade kraven missgynnar möjligheten till 

kurser eller kursinlägg som är av mera experimentell karaktär. Vi noterar att 

kursutveckling idag måste ske ca 1,5-2 år i förväg och det är alltför lång tid för att 

kunna sjösätta nytänkande, flexibla och aktuella (test-)kurser som möjligtvis får ett 

bra efterfrågan av studenter. Här skulle det finnas en utvecklingsmöjlighet som 

måste tas upp på högre nivåer, så att det möjligtvis kunde skapas en 

“innovationsplattform” där det gav plats för innovationskurser som inte måste 
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genomgå hela den formella och administrativa gången, utan kunde skapas i en 

förenklad process. 

 
En annan utvecklingsmöjlighet vore en profilering av kurserna Spanska 1-3 

(exempelvis medier och professionell kommunikation). Syftet skulle vara att göra 

kurserna mer attraktiva för presumtiva studenter, tydligare visa hur kunskaperna 

kan användas och skapa en närmare koppling till Forskningsmiljön språk och 

kultur och institutionens kandidatprogram Språk, litteratur och medier. 

 
Man skulle också kunna diskutera om det vore lämpligt med en annan organisation 

av språkstudier framöver, liknande den man har i Finland, delvis i Tyskland och 

förmodligen också i en del andra länder: att separera “rena” språkkunskapsstudier 

från studier i språk-, litteratur- och kulturvetenskap. De vetenskapliga (och 

didaktiska) studierna skulle alltså finnas kvar med en vetenskaplig förankring i de 

olika delområdena, medan språkstudierna i olika språk kunde koncentreras till ett 

språkcentrum. För Linköping kunde det innebära ett slut på den olyckliga 

uppdelningen i språkundervisning vid IEI och vid IKK, vilket varit en tydlig 

delorsak till de stora underskott som språkundervisningen idag har vid LiU. 

 
Det finns flera aspekter under ”utvecklingsområde” som skulle behövas 

förbättras/utvecklas. För det första, inom området vetenskap: Istället för en 

grunduppsats (b-uppsats), som för det mesta består av en uppsatsintroduktion med 

få lektioner, skulle det vara bra att skapa ytterligare en kurs där studenterna fick 

möjligheter att lära sig, exempelvis, att söka information med hjälp av lärarna och 

bibliotekarierna, samt en grundläggande genomgång av uppsatsens olika delar. 

Studenterna skulle, istället för skriva en uppsats, kunna lägga grunden för ett 

projektarbete som kunde genomföras på den kommande nivå, d. v. s. Spanska 3, 

examensarbete. Detta skulle påverka studenternas resultat positivt genom att 

säkerställa examensarbetets kvalitet. 

 
Ett annat område som skulle behövas lyfta upp är rekrytering av studenter. Ett av 

de största problem med våra kurser är rekrytering av studenterna. Något som skulle 

hjälpa att lösa detta problem skulle det vara att skapa olika informationskanaler för 

att kunna göra reklam för våra kurser och på så sätt nå olika grupper som säker bl. 

a. språklig, kommunikativ och vetenskaplig kunskap i vårt samhälle. 

 
Som man kan se här det finns mycket att utveckla till förmån för utbildningen och 

detta är bara några områden som behövs förbättra. 

 

Utformning och genomförande 

Kandidatexamen i spanskan bygger på tre olika nivåer: Spanska 1-3 inom vilken 

vardera kurs innehåller fyra moduler. Den grundläggande synen på pedagogik i 
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kurserna baserar sig bl. a. på Vygotskijs sociokulturella perspektiv vilket också 

genomsyrar hela utbildningen där alla möjliga resurser används för att uppnå 

lärandemålen samt skapa en interaktiv och behaglig atmosfär i klassrummet. 

Kommunikation och interaktion är en central aspekt i våra kurser där lärare och 

inte minst spansktalande studenter används som resurs för att hjälpa varandra. För 

att genomföra utbildningen har vi kursplaner som ligger till grund för alla kurser i 

spanska. Vid varje ny termin så anordnar vi en introduktion till varje kurs där vi 

informerar studenterna om allt som de behöver veta gällande kursen. Detta görs 

såväl muntligt som skriftligt och behandlar bland annat kursbeskrivning och 

kurshandledning, vilka pedagogiska riktlinjer som gäller, kursernas målsättning, 

vad vi förväntar oss av studenterna, information om examinationerna, de olika 

obligatoriska (och även frivilliga) inlämningar som ska göras samt de tidsramar som 

gäller för att de olika uppgifterna ska kunna granskas och betygsättas. I 

kursbeskrivningarna finns också en omfattande förklaring om examinationsformer 

samt också information om plagiat. I detta dokument ingår också ett 

Momentschema där vi noggrannare visar hur lektionsplanering ska gå till lektion 

efter lektion. Alla dokument såsom schema, litteraturförteckningar, 

kursbeskrivningar, material som används under varje lektionstillfälle mm läggs på 

lärarplattformen Lisam. Lisam är lätt att hantera och den är till stor hjälp för 

studenter som inte kunnat närvara vid ett lektionstillfälle. Vid studier på högre nivå 

såsom examensarbetet i Spanska 3 lägger vi i lärarplattformen upp viktiga 

dokument som exempelvis uppsatsens struktur, anvisningar för examensarbeten, 

bibliografi, kriterier för utvärdering av examensarbeten, instruktioner för 

ventilering etc. 

 
Eftersom antalet studenter i Spanska är få så har vi möjligheter att erbjuda ett 

individanpassat lärande vilket bland annat är lämpligt för studenter som har 

diagnos såsom dyslexi. Detta speglas också i det pedagogiska arbetssättet i 

synnerhet de situationer där stor diskrepans mellan olika kunskapsnivåer 

uppträder. Eftersom vi ofta jobbar med muntliga och skriftliga uppgifter så är det 

viktigt att återkopplingen sker flitigt. Vid återkopplingen tar vi hänsyn till den etiska 

aspekten som innefattar beaktandet av studenternas integritet. 

 
Progression 

Under avsnittet för måluppfyllelse har beskrivits hur progressionen i Spanska är ett 

slags röd tråd för hela utbildningen såväl pedagogiskt som innehållsmässigt. Under 

Spanska 1 så läggs grunden för samtliga kurser. Exempelvis, i spanska 

språkkunskap (grammatik och fonetik) börjar läraren introducera studenten i 

grundbegrepp för dessa ämnen både teoretiskt (genom föreläsningar) och praktiskt 

(genom övningar både skriftliga och muntliga). Studenterna som lära sig en 

grammatisk norm bör göra övningar först för att sedan kunna skapa egna övningar 

för att kunna förstå språkens logik och på så sätt komma fram till nästa steg. Även 

översättning är en viktig del av lärande, man börjar med enkla övningar såsom 
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vokabulär och idiomatiska utryck. På fortsättningskursen ökar svårighetsnivån bl. a. 

där längre meningar förekommer och där studenterna börjar översätta från 

svenskan till spanskan och vice versa. Under fördjupningskursen meningar bli 

längre där exempelvis verbet ”bli” översätts på många olika sått beroende på i viken 

kontexten den befinner sig i. När det gäller litteraturvetenskap så börjar 

studenterna att lära sig grund begrepp såsom vad intertextualitet, genus och den 

andre är genom att läsa romaner där dessa begrepp uppstår. Man gör de medvetna 

om dem genom att bl. a. definiera, associera och integrera dessa termer i en given 

kontext. Vid analysen av en kort berättelse eller roman så arbetar man med tid, 

rum, karaktärer, men också med begreppen konnotativ och denotativ och på så sätt 

förstår de vad en symbol är för något, som pedagogisk resurs använder läraren 

tavlan för att göra gemensamma analyser. Under terminensgång tillämpas alla 

dessa begrepp på de skönlitterära böcker studenterna läser, studenterna diskuterar 

och analyserar i små grupper. Som examinations uppgift på Spanska 2 ges en 

hemtentamen och studenterna läser och analyserar en kort berättelse utifrån 

femton olika aspekter (tid, rum, kontext, etc.), studenten ska också känna igen vilka 

kännetecken berättelsen har och beroende på det placerar den inom en litteratur 

strömning som, exempelvis naturalismen, realismen, etc. Under Spanska 3 så 

fördjupas litteraturvetenskap genom att introducera teori och metod där 

litteraturteorier och dess tillämpning går hand i hand. Läraren använder sig av 

böcker som studenten har läst under Spanska 1 och 2 för att kunna illustrera bl. a. 

olika begrepp eller för att ange exempel på vad en litterära strategier är. Som 

examination, i slutet av kursen så tillämpar studenterna det de har lärt sig genom 

att välja en eller två korta berättelser (de som väljer två berättelser kan genomföra 

en jämförande studie) där de tillämpa både teori och metod, de uppmanas också att 

bilda teori för att kunna analysera de valda texterna. Examinationen är både 

skriftlig och muntlig och när de presenterar är festlig för att alla njuter av att lära sig 

från varandra (studenten jobbar självständigt). 

 
Progressionerna i vetenskapliga uppsatser: som redan förklarat under 

examensmåluppfyllelse så skriver studenter korta essä i kulturstudie för att sedan, 

under Spanska 2, introduceras för att börja skriva en b-uppsats. Krav som ställs till 

studenterna på denna nivå berör ett antal vetenskapliga referenser, formalia, antal 

ord som bör användas, etc. Under Spanska 3 ökar kravet på alla förutnämnda 

områden och då läggs en stor vikt på självständighet, den akademiska språken och 

dessutom är det viktig att tänka på att bidrag med något nytt inom vetenskapen. 

 

 
Forskningsanknytning 

I lärandemiljön finns förutsättningen för en god koppling mellan utbildning och 

forskning i ämnet Spanska. Samtliga undervisande lärare, Victoria Thörnryd och 

Helena Lindqvist f.n., är disputerade och aktiva inom Litteraturvetenskap/didaktik, 
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resp. Språkvetenskap/Språkdidaktik. Denna koppling till forskningen gagnar 

studenterna och kommer dem till del i kurser på samtliga nivåer, dock främst i 

Spanska 3 där fördjupningen inom ramarna för Språkvetenskap resp. 

Litteraturvetenskap blir mer påtaglig. Samtidigt är resurstilldelningen obefintlig för 

detta ändamål vilket betyder att den forskning som utövas sker utanför arbetstid. 

Det vore därför synnerligen önskvärt att kunna ge all undervisande personal 

forskning i tjänsten för att på så sätt än mer tydligt säkerställa kopplingen mellan 

utbildning och forskning. 

 
Den enskilt viktigaste forskningsmiljön av relevans för ämnet Spanska är 

forskningsmiljön Språk och Kultur i Europa vid IKK. I denna forskningsmiljö och 

därtill anknutna forskarskola bedrivs forskning i litteratur-, kultur- och  

språkvetenskap. Forskningsmiljön tjänar som gemensam forskningsöverbyggnad för 

IKKs olika språkämnen.  

Såväl nationell som internationell forskning inkluderas i den litteratur som 

studenterna läser främst under Spanska 3. Även på Spanska 1 och Spanska 2 

inkluderas bitvis denna forskning i samband med att relevanta forskningsrön 

kommenteras och belyses under genomgång av ämnen som exempelvis spansk 

formlära/syntax och fonetik. Utöver inslag av aktuella forskningsrön i samband 

med lektionsgenomgångar och vald kurslitteratur förekommer naturligtvis att 

undervisande lärarna utgår från såväl vedertagen nationell och internationell 

forskning, samt resultat från egen forskning, i utformningen av undervisningens 

innehåll. 

 
Utvecklingsområden 

I enlighet med det som beskrivs ovan, saknas ekonomiska resurser som möjliggör 

för undervisande personal att få forskning inom ramen för sin tjänst, vilket är både 

frustrerande och otillfredsställande. På sikt begränsar denna resursbrist 

utvecklingen av ämnets akademiska och vetenskapliga kvalitet. På samtliga nivåer 

och i alla avseenden gällande kopplingen mellan utbildning och forskning skulle 

forskning inom ramen för ordinarie tjänst möjliggöra en bättre utbildning som i än 

högre grad bidrar till ökad måluppfyllelse för studenterna, samt en bättre möjlighet 

för dessa att få en utbildning som ger ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

 
Arbetslivsperspektiv 

Även om tillgängliga medel är väldigt begränsade försöker ämnet att arbeta med å 

ena sidan en stark språk- och kulturvetenskaplig förankring och å andra sidan en 

tonvikt på aktiv kommunikationsförmåga i vardagen och i professionella 

sammanhang. De sektorer som utbildningen försörjer är främst skolan och de delar 
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av samhället som har anknytning till spansktalande länder och personer på något 

sätt, t.ex. turistnäringen och företag med export till Spanien och Spanskamerika. 

 
Studenter som har läst fristående kurser i Spanska vid LiU har tillägnat sig 

kunskaper i språk, kultur och litteratur bland annat muntlig och skriftlig 

framställning. Dessa är användbara och tillämpbara inom olika verksamhetsfält 

hos framtida arbetsgivare. 

 

Genom att läsa fristående kurser i Spanska vid LiU så har studenterna genom ett 

antal olika examinationsmoment och framförallt i det självständiga arbetet med 

kandidatuppsatsen visat att de har tillägnat sig teoretiska kunskaper i Lingvistik 

och Litteratur som kan leda till fortsatta studier inom master- eller 

forskarutbildning, vilket i förlängningen kan vara en ingång till arbete inom den 

akademiska världen, universitet och högskolor. 

 
Kandidatexamen i spanska ger de studerande behörighet att söka till tolk- och 

översättar-utbildningar. De färdigutbildade studenterna kan jobba såväl nationellt 

som internationellt. Verksamhetsfältet sträcker sig från turistbyråer och 

ambassader till olika myndigheter som använder sig av det spanska språket 

förlagda i länder såsom t ex Sverige, USA och Belgien men också spansktalande 

länder såsom Spanien, Chile och Mexiko. 

 

Spanska är även meriterande för många andra yrkesområden både i Sverige och 

utanför. Det spanska språket används i stor utsträckning inom turism vid yrken 

såsom reseledare, guider o s v. Även inom kommunikation har spanska en stor 

betydelse och är viktig för yrken inom internationell handel och diplomati m m. 

Spanska är även användbart inom den internationella arbetsmarknaden för den 

som vill sysselsätta sig som skribent, författare, frilansjournalist och vill bosätta 

sig i ett spansktalande land. 

 
Av övriga kunskaper som läses inom ramen för spanskan kan nämnas fonetik som 

bland annat är användbart som stöd inom logopedi och annan talterapi, 

specialpedagogik med inriktning på språk och tal, audionomi, talteknologi och 

rättsfonetik. Arbetsmarknaden finns främst vid olika statliga och privata kliniker 

och sjukhus. Kompletterat med andra utbildningar, som t ex medicin, ekonomi, 

ingenjörskap och undervisning, finns spanskan med som grund för ett flertal 

internationella utbildningar. 
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Utvecklingsområden 

Utbildningen borde kunna utvecklas avsevärt genom att verka för mycket närmare 

kontakt med verksamheter i utbildningens målspråksländer, till exempel genom att 

anordna kompletta grundkurser i spanska i spansktalande länder. 

 

Måluppfyllelse Spanska magisterexamen 

Tabell: Måluppfyllelse för Spanska magisterexamen 

 

 

 
Examensmålen uppdelade i delmål 

 

 

 
Kurskod: 713A02 

 

 

 
Kunskap och förståelse 

 

 

 
Titel: Magisterkurs i spanska 

 
 

1 a. visa kunskap och förståelse inom 

huvudområdet för utbildning 

 

 

 
3 

1 b. överblick över området 3 

1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar 

av området 
 

3 

1 d. insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 
 

3 

  

2. visa fördjupad metodkunskap inom 

huvudområdet 
 

3 

  

Färdighet och förmåga  

3. visa förmåga att integrera kunskap och 

att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer även med begränsad 

information 

 

 

 

 

 
2-3 

4 a. visa förmåga att självständigt 

identifiera och formulera frågeställningar 

 

 
3 
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4 b. visa förmåga att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar 

 

 

2-3 

5 a. visa förmåga att muntligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser 

och den kunskap och de argument som 

ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper 

 

 

 

 

 
2-3 

5 b. visa förmåga att skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser 

och den kunskap och de argument som 

ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper 

 

 

 

 

 
2-3 

6. visa sådan färdighet som fordras för att 

delta i forsknings- och utvecklingsarbete 

eller för att arbeta i annan kvalificerad 

verksamhet. 

 

 

 
 

3 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

7 a. visa förmåga att inom huvudområdet 

för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter 

 

 

 
3 

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet 

för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter 

 

 

2 

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet 

för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta etiska aspekter 

 

 

3 

7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete 
 

3 

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter 

och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, 

och 

 

 

 
 

3 

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

 

 

3 
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Inledning 

Magisterkursen i spanska 60 hp, består av 6 kurser à 7,5 hp samt examensarbete, 15 

hp. 3 stycken 7,5 hp-kurser är obligatoriska (Språk- och litteraturvetenskaplig teori 

och metod, Akademiskt skrivande på avancerad nivå samt Tillämpad teori och 

metod), medan övriga 3 kurser främst väljs utifrån den inriktning studenten valt – 

spansk språk- respektive litteraturvetenskap. Eftersom flera av delkurserna är 

valbara och av förklarliga skäl ser olika ut beroende på vald inriktning, går det inte 

att förutse hur en enskild student väljer kurs, varför endast ett fåtal exempel 

kommer att ges här nedan från de olika kurserna. Matrisen ovan visar dock på att 

varje enskild student som klarar Magisterkursen i spanska har uppnått 

examensmålen. I det följande kommer även frekventa referenser att göras till 

Kandidatexamens rubriker, då den texten har mycket gemensamt med det som 

gäller för Magisterexamen; vi har därför även valt att göra texten till 

Magisterexamen betydligt mycket mer kortfattad för att i möjligaste mån undvika 

upprepningar. 

 
Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser, även 

om specifik fördjupning främst visas genom examensarbetet. 

Mål 1a och 1b uppfylls genom de obligatoriska kurserna som ger viss bredd i både 

spansk litteraturvetenskap och språkvetenskap, medan mål 1c och 1d uppfylls dels 

genom att studenterna väljer fördjupningskurser inom ett av dessa två områden, 

dels skriver examensarbete inom sitt valda område. Mål 1d visas alltså främst 

genom examensarbetet, men även genom de obligatoriska teori- och metodkurserna 

och genom de olika valbara kurserna som erbjuds; i princip alla delkurser 

undervisas av lärare med egen forskning inom det fält som den aktuella kursen 

behandlar. 

 
Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större spridning 

kurserna emellan vad gäller måluppfyllelse, men t.ex. mål 4b (att utföra uppgifter 

inom givna tidsramar) sker ju vid varje examinationstillfälle, men själva 

ordalydelsen i kursplanen kunde förtydligas. Uppfyllelsen av mål 5a och 5b bör 

dessutom läsas med utgångspunkt från samma diskussion kring ”olika grupper” 

som lyftes fram i måluppfyllelsen av Kandidatexamen i spanska tidigare i denna 

text. 

 
Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin 

främsta måluppfyllelse i examensarbetet, vilket är naturligt då det individuella, 

självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger studenten 

möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val och visa hur 

kunskap kan användas. 

 
Övergripande kommentar 
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Lisam används i stor utsträckning, en engagerad kursansvarig lärare och 

engagerade delkursansvariga lärare hjälper studenterna att navigera sig igenom 

kursen i sin helhet och de delkurser som ingår i denna helhet. Precis som för 

kandidatexamen, är Lärarutbildningen en förutsättning för att kunna ge vissa av 

delkurserna på magisternivå; genom att blivande gymnasielärare läser vissa kurser 

på avancerad nivå har ämnet än så länge möjlighet att ge ett bredare utbud av 

magisterkurser, men situationen är otillfredsställande på lång sikt. 

 
Utvecklingsområden 

För att bli ännu tydligare kring måluppfyllelse, kunde kursplanens formulering 

modifieras något, inte minst med avseende på mål 4b och ”givna tidsramar”. Ett 

annat utvecklingsområde är om det går att ge fler lärare chans att engagera sig/ge 

valbara delkurser inom sina respektive forskningsområden; dock skulle det kräva en 

bättre ekonomi/ökat studentunderlag jämfört med det vi har idag. 

 
Utformning och genomförande 

Precis som för kandidatexamen använder sig ämnet Spanska på magisterkursen av 

olika slags examinationsformer – seminarier, hemtentamina och uppsatser – för att 

säkerställa att examensmålen nås. Dock bör framhållas att det på denna nivå främst 

är egna, skriftliga arbeten som står i centrum, vilket vi anser ligger väl i linje med de 

krav som ställs i examensmålen för en magisterexamen i spanska. 

 
Goda förutsättningar för studenten att slutföra utbildningen inom 

planerad undervisningstid 

Se text för kandidatexamen. 

 
Utbildningsspecifika lärmiljöer 

Se text för kandidatexamen. 

 
Forskningsanknytning 

Alla kurser på Magisterkurs i spanska ges av forskande lärare, varför 

forskningsanknytningen är god. Dock föreligger samma problematik som beskrivs 

under kandidatprogrammet gällande brist på forskningstid för verksamma lärare. 

 

Lärarkompetens 

Tabell: Lärarkompetens och lärarkapacitet på grund- och avancerad 

nivå 

 
Namn Anställning Akad. 

grad 

Kompetensområde Omfattning 

  Lektor Fil. Dr. Litteraturvetenskap 70 % 
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  Lektor Fil. Dr. Språkvetenskap 40 % 

  Språkassisten 

t 

Timlärare 

MSc. Samhällsvetenskap 15 % 

 

Lärarkompetensen tillgodoser de krav som ställs för att säkerställa målen för ovan 

redovisade examina. Tilläggas bör att kompetensen inom det språkvetenskapliga 

området är och har varit svår att säkerställa kontinuerligt. Anledningen är, som vi 

bedömer tvåfaldig: dels finns det ont om disputerade lärare inom området, dels 

finns ingen tid för kompetensutveckling/forskning inom ramen för anställningen. 

 

Arbetslivsperspektiv 

Det utbildning i spanska som erbjuds vid IKK är inte inom ramen för ett program. 
Däremot har studenter läst fristående kurser i Spanska tillägnat sig kunskaper i 
språk, kultur och litteratur bland annat i muntlig och skriftlig framställning. Dessa är 
användbara och tillämpbara inom olika verksamhetsfält hos framtida arbetsgivare. 

Genom att läsa fristående kurser i Spanska vid LiU har studenterna genom ett antal 

olika examinationsmoment och framförallt i det självständiga arbetet med 

kandidatuppsatsen visat att de har tillägnat sig teoretiska kunskaper i Lingvistik 

och Litteratur som kan leda till fortsatta studier inom master- eller 

forskarutbildning, vilket i förlängningen kan vara en ingång till arbete inom den 

akademiska världen, universitet och högskolor. 

 

Kandidatexamen i spanska ger de studerande behörighet att söka till tolk- och 

översättar-utbildningar. De färdigutbildade studenterna kan jobba såväl nationellt 

som internationellt. Verksamhetsfältet sträcker sig från turistbyråer och 

ambassader till olika myndigheter som använder sig av det spanska språket 

förlagda i länder såsom t ex Sverige, USA och Belgien men också spansktalande 

länder såsom Spanien, Chile och Mexiko. Spanska är även meriterande för många 

andra yrkesområden både i Sverige och utanför. Det spanska språket används i 

stor utsträckning inom turism vid yrken såsom reseledare, guider o s v. Även 

inom kommunikation har spanska en stor betydelse och är viktig för yrken som 

flygvärd/flygvärdinna, inom telekommunikation och diplomati m m. Spanska är 

således användbart inom den internationella arbetsmarknaden för den som vill 

sysselsätta sig som skribent, författare, frilansjournalist och vill bosätta sig i ett 

spansktalande land. 

Av övriga kunskaper som läses inom ramen för spanskan kan nämnas fonetik som 

bland annat är användbart som stöd inom logopedi och annan talterapi, 

specialpedagogik med inriktning på språk och tal, audionomi, talteknologi och 

rättsfonetik. Arbetsmarknaden finns främst vid olika statliga och privata kliniker 

och sjukhus. Kompletterat med andra utbildningar, som t ex medicin, ekonomi, 
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ingenjörskap och undervisning, finns spanskan med som grund för ett flertal 

internationella utbildningar. 

 

Studentperspektiv 

Det är viktigt att betona att utbildningens framgång i stora drag beror på hur väl 

studenten ansvarar för sina studier samt aktivt deltar i inlärningsprocessen. 

Studenterna har olika kommunikationskanaler för att kunna påverka sin utbildning. 

Vid kursintroduktionen informerar lärarna studenterna på vilket sätt de kan vara 

med och påverka sin utbildning och det är upp till dem att ta till sig utmaningen. 

Under terminen har vi, på Spanska, två olika kursutvärderingar, varav den första 

infaller i mitten av terminen medan den andra sker i slutet av terminen. 

Den första utvärderingen sker muntligt och studenterna har där chansen att utrycka 

sig angående bland annat arbetssätt, undervisningsmängd etc. Denna betraktas av 

lärarna som en utvärdering av konstruktiv karaktär då läraren fortfarande har 

möjligheten att förbättra undervisningen i god tid. Den andra utvärderingen sker i 

slutet av terminen i Plenum och där har studenterna chansen att förutom muntligt 

även kunna uttrycka sig skriftligt. Vi på spanska ger studenterna tid att först 

diskutera för sig själva innan samtalet vidgas för att gälla hela gruppen. Vi använder 

oss även utav utvärderingssystemet KURT, dock så är svarsfrekvensen för denna 

webbform låg trotts att den garanterar studenterna anonymitet. 

Lärarplattformen Lisam är ett bra verktyg för att ta igen sina studier och kan 

fungera som ett komplement till e-posten där lärarna flitigt upprätthåller kontakt 

med studenterna. Då lärare lägger upp all relevant information från varje lektion så 

kan studenter som inte kunna närvara underrätta sig om vad d gått miste om. 

Vad gäller perspektivet på studenternas olika kunskapsnivåer så finns det utrymme 

för lärarna att förklara särskilt svåra områden på svenska. Det är vanligt att 

studenterna har med sig olika språkkunskaper vilket medför att diskrepansen 

ibland är stor och därför är det viktigt att ta vara på de resurser som finns runt 

omkring som exempelvis språkassistenten eller spansktalande studenter som kan 

hjälpa till när det behövs. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

Jämställdhetsperspektivet är en väsentlig del i den Spanskundervisningen. Det 

handlar om olika sätt att demokratisera utbildningen i klassrummet, men också 

utanför den. Jämställdhet inom klassrummet är viktigt eftersom kunskapsnivån 

mellan olika studenter skiljer sig och det är därför relevant att peka på värderingar 

som respekt för att kunna lyssna, ha tålamod med studenter som pratar långsamt, 

etc. Förberedelser utanför klassrummet gäller främst hur vi anordnat och designat 

våra kurser vilket kan speglas i mängd som till exempel balanserat antal 

kvinnliga/manliga författare som förekommer i litteraturundervisningen. När det 

gäller litteraturhistoria är det viktigt att peka på att kvinnan är underrepresenterad 
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och att detta ständigt bör förbättras. Det handlar inte bara om genusaspekten utan 

också om synen på den andre. När det gäller språket så utmanar vi studenterna att 

tänka på jämställdhet särskilt när det gäller den hur den språkliga diskursen i 

spanska är konstruerad runt det manliga och hur man kan variera genom olika 

språkliga nyanser. När gället vetenskapen så är det bra att lära studenterna att välja 

rätt begrepp inom olika kontexter för att undvika att lägga fel värderingar inom 

specifika kategorier. I allmänhet är studenterna medvetna om hur viktigt det är att 

sträva efter och handla på ett jämlikt sätt i samhälle 

 

Nyckeltal 
De nyckeltal som går att få fram via Qlikview har redovisats ovan. Tid till examen är 

en omöjlighet att kommentera. 

 
I bilaga finns en sammanställning från Qlickview beträffande genomströmning på 

franska. 

 
Beträffande kvarfaktorn: 

Inom Spanska 1 ges ungefär tio undervisningstimmar per vecka. Detta minskas 

sedan för att i Spanska 3 bli cirka fyra undervisningstimmar. 


