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Rettelsesblad til 

Studieordning for kandidatuddannelsen i Spanske og spanskamerikanske 

Studier 2010 (tilvalg) 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1.9.2010 og senere 

 

§ 22. Sproglige kontraster: Kontrastiv Grammatik (Contrastive grammar) 

 

a) Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b) Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 

 være i stand til at formidle, sammendrage og evt. opstille væsentlige 

grammatiske regler for det spanske sprog i et klart og forståeligt 

sprog 

 kunne belyse kontrastive aspekter mellem dansk og spansk ud fra 

en traditionel grammatisk tilgang og ligeledes ud fra nyere, mere 

teoretisk funderede beskrivelser 

 formå at kommentere afgrænsede problemstillinger inden for den 

spanske grammatik ud fra autentiske eksempler 

 demonstrere viden om udvalgte teoretiske problemstillinger inden 

for den spanske grammatik. 

 

c) Undervisningsfagets indhold: 

Vægten i kurset lægges på kontrastive aspekter mellem dansk og 

spansk. Som eksempler kan nævnes typiske 

grammatiske emner, som f.eks. ser vs. estar, præteritum vs. imperfektum, 

se-konstruktioner og modus; men også sociolingvistiske emner, som 

f.eks. sprogpolitik, herunder kønsneutral sprogbrug, og pragmatiske 

emner, som f.eks. skiftende tiltaleformer (f.eks. tú vs usted) i de 

spansktalende lande kan inddrages gerne med fokus rettet på samspillet mellem sprog og kultur. 

 

d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læring, 

oplæg, afleveringsopgaver og kommentering af tekster. 

 

e) Pensum: 

Maks. 250 sider 

 

f) Bedømmelseskriterier:  
Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 

3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
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studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 

grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 

især 1-5, 8, 10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen 

af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g) Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske 

del skal den studerende beskrive sproglige fænomener ud fra et kontrastivt 

perspektiv med udgangspunkt i det materiale, der er blevet 

gennemgået i løbet af kurset. Der stilles fire overordnede teoretiske 

spørgsmål, hvoraf tre skal besvares. Til den praktiske skal den studerende 

kommentere autentiske tekster eller teksteksempler under inddragelse 

af den læste litteratur. Der stilles 10 kommenteringsspørgsmål. 

Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. 

 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, computer skal benyttes 

Varighed: 5 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte 

Censur: Ekstern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettelser er godkendt af Studienævn for fremmedsprog den 7. januar 2011.  

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 3. maj 2011.  
 


