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Faglig del 
 
I.  Bestemmelser for bacheloruddannelsen med 

centralt fag i spanske og spanskamerikanske 
studier og bacheloruddannelsen med tilvalg i 
spanske og spanskamerikanske studier. 

 
 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kan-
didatuddannelser ved universiteterne udbydes bacheloruddannelsen med 
centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier og bacheloruddannel-
sen med tilvalg i spanske og spanskamerikanske studier. 
 
 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen med centralt fag i spanske og spanskameri-
kanske studier 
Bacheloruddannelsens centrale fag i spanske og spanskamerikanske studier 
er et 2 1/4-årigt fuldtidsstudium, der udgør 135 ECTS. I kombination med 
et tilvalg på 45 ECTS opnår den studerende en erhvervskompetence som 
bachelor (BA) og en faglig kompetence, der giver ret til at søge ind på en 
kandidatuddannelse. 
 
 
§ 2. 
Formålet med det centrale fag er at give den studerende faglige kvalifikati-
oner gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode. På ba-
chelorniveau stræber uddannelsen mod følgende generelle kompetencemål 
for den studerende: 
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Den studerende skal 
1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt 

niveau 
2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af 

relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel 
forskning 

3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og 
prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 

4. kritisk kunne anvende fagets forskellige teorier og metoder 
5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt niveau 
7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag 
8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved 

hjælp af referencer, noter og bibliografi 
10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneoriente-

ret, præcist og uden større kommunikationshæmmende fejl 
11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at 

det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 
12. kunne håndtere udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et 

samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik  
13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, 

herunder også kunne overholde deadlines og formalia  
14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøg-

ning som mundtlig og skriftlig formidling 
15. kunne forstå og anvende faglige tekster på spansk, engelsk og på de 

skandinaviske sprog 
 
 
Fagspecifikke kompetencemål:  
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-
lighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til »Ny 
dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse«. 
 
Uddannelsen giver en systematisk viden om sproglige, kulturelle, litterære 
og historisk/samfundsmæssige aspekter inden for den spansktalende ver-
den. Den sproglige dimension indeholder såvel en sprogbrugende som en 
sprogteoretisk og analytisk del. Den litterær/æstetiske dimension og den 
historisk/samfundsfaglige dimension rummer dels en historisk, dels en teo-
retisk og analytisk dimension. 
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Viden 
Dimittenden har 

• viden om spansk grammatik samt kendskab til sprogvidenskabe-
lige discipliner (fx semantik, pragmatik, kontrastiv lingvistik) 

• grundlæggende viden om historiske problemstillinger og relevan-
te teorier og metoder 

• grundlæggende viden om hvorledes kulturelle udtryk (genrer) 
analyseres og fortolkes 

• grundlæggende viden om perspektivering af kulturelle fænomener 
(herunder litteratur) i forhold til den spansktalende verden 

• grundlæggende viden om interkulturel analyse i selve den spansk-
talende verden samt den spansktalende verden i forhold til Dan-
mark 

 
Dimittenden kan 

• forstå og reflektere over ovennævnte teorier og metoder 
 

Færdigheder 
Dimittenden kan 

• udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden kommunika-
tionshæmmende fejl  

• oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig 
korrekthed 

• argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk 
• analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger 
• præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under 

inddragelse af egnede medier 
 
Kompetencer  
Dimittenden kan  

• håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- 
eller arbejdssammenhænge  

• selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med en professionel 
tilgang  

• identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i for-
skellige læringsmiljøer 

 
Som del af en BA- eller kandidatuddannelse fører centralfaget i spanske og 
spanskamerikanske studier frem til arbejde inden for en række områder, 
blandt andet afhængig af hvilke andre fag spansk kombineres med og/eller 
hvilken kandidatuddannelse den studerende vælger. Den spanske del af 
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BA- eller kandidatuddannelsen lægger op til arbejde i undervisningssek-
toren og i offentlige eller private virksomheder, der har behov for kulturel 
og sproglig formidling til personer, grupper eller virksomheder i spansk-
sprogede samfund. Det kan dreje sig om danske produktionsvirksomheder, 
der leverer til et udenlandsk marked, udenlandske virksomheder med sæde 
i Danmark, forlag, internationale hjælpeorganisationer, etc. Den overord-
nede analytiske og interkulturelle kompetence åbner for at dimittenden kan 
indgå i sammenhænge hvor de kulturer der kommunikeres med ikke nød-
vendigvis er spansksprogede, men også kan være for eksempel forskellige 
danske eller skandinaviske kulturer. 
 
Det centrale fag vil kunne blive fuldt fagligt udbygget på kandidatuddan-
nelsen, hvis fagets emne udgør den centrale del af kandidatuddannelsen. 
Den faglige og erhvervsmæssige kompetence vil således først være fuldt 
udbygget efter endt kandidatuddannelse, medens den opnåede faglige kom-
petence vil være mindre udbygget efter bacheloruddannelsen. 
 
Det centrale fag i spanske og spanskamerikanske studier består af obligato-
riske fag i form af konstituerende fagelementer på 125 ECTS-point, hvoraf 
fagets videnskabsteori udgør 10 ECTS-point og bachelorprojektet 15 
ECTS. Valgfag udgør 10 ECTS-point. 
 
 
§ 3. Bacheloruddannelsen med tilvalg i spanske og spanskamerikanske 
studier 
Tilvalg i spanske og spanskamerikanske studier er et fuldtidsstudium, der 
udgør 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau, og 50 ECTS er på 
kandidatniveau. Sammen med en relevant kandidatuddannelse giver tilval-
get undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren. Ved afstigning, 
når der er opnået 45 ECTS på tilvalget, opnås ikke undervisningskompe-
tence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i 
dele af fagets kernefaglighed. 
 
Den del af tilvalget, der er placeret på bachelorniveau, stræber mod følgen-
de kompetencemål for den studerende: 
 
Generelle kompetencemål: 
Der henvises til de generelle kompetencemål i § 2.  
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Fagspecifikke kompetencemål:  
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-
lighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til »Ny 
dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse«. 
 
Uddannelsen giver en systematisk viden om sproglige, kulturelle, litterære 
og historisk/samfundsmæssige aspekter inden for den spansktalende ver-
den. Den sproglige dimension indeholder såvel en sprogbrugende som en 
sprogteoretisk og analytisk del. Den litterær/æstetiske dimension og den hi-
storisk/samfundsfaglige dimension rummer dels en historisk, dels en teore-
tisk og analytisk dimension. 
 
Viden 
Dimittenden har 

• grundlæggende viden om spansk grammatik 
• grundlæggende viden om historiske problemstillinger og 

relevante teorier og metoder 
• grundlæggende viden om hvorledes kulturelle udtryk (genrer) 

analyses og fortolkes 
• grundlæggende viden om perspektivering af kulturelle fænomener 

i forhold til den spansktalende verden 
 
Dimittenden kan 

• forstå og reflektere over ovennævnte teorier og metoder. 
 
Færdigheder 
Dimittenden kan 

• udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden væsentlige 
kommunikationshæmmende fejl 

• oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig 
korrekthed 

• argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk 
• analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger 
• præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under 

inddragelse af egnede medier 
 
Kompetencer  
Dimittenden kan  

• håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- 
eller arbejdssammenhænge  
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• selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med en professionel 
tilgang  

• identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i for-
skellige læringsmiljøer 

 
Tilvalgets 1. og 2. semester består af obligatoriske fag i form af konstitue-
rende fagelementer på 45 ECTS. 
 
 
§ 4.  
En bacheloruddannelse med centralt fag i spanske og spanskamerikanske 
studier (135 ECTS) og tilvalg i et andet fag (45 ECTS) giver ret til beteg-
nelsen Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier, på engelsk 
Bachelor of Arts (BA) in Spanish and Spanish-American Studies. 
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 
Forløbsmodel – Placering af undervisning og eksamen 
§ 5. Forløbsmodel – bacheloruddannelsens centrale fag  
 

Undervisningsfag   Undervisningens placering  Eksamens 
placering 

ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvar Beskr. i § 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.* 5. sem. Semester  

Historie og samfundsforhold  
Kulturhistorie  
Mundtlig kommunikation 1+2  
Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1+2+3 
Sprog og kultur 1 (a+b) 
Humanioras videnskabsteori 1+2 
Valgfag 
Interkulturel kommunikation 
Kontrastiv grammatik 
Oversættelse spansk-dansk 
Dimensionskurser 
Dimensionskursus i sprog 
Dimensionskursus i sprog 
Dimensionskursus i litteratur 1  
Dimensionskursus i litteratur 2 
Dimensionskursus i historie og samfundsf. 
Dimensionskursus i historie og samfundsf. 
Sprog og kultur 2  
Bachelorprojekt 

IHKS 
ILKM 
ISK 
ISK 
ISK 

ILKM 
 

ISK 
ISK 
ISK 

 
ISK 
ISK 

ILKM 
ILKM 
IHKS 
IHKS 
ISK 

 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 a 
23 a 

23 b,1 
23 b,2 
23 c 
23 c 
24 
25 

2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
1 
 
 
 
 
 
 

3** 
 
 
 

3** 
 
 

 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
 

3** 
2 
 
 

3** 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

1. + 2. 
1. + 2. 
1. + 2. 

1. + 2. + 3. 
1. + 2. 

3. 
4. 
3. 
3. 
4. 
 

2.  
3. 
3. 
4. 
2.  
3. 
4. 
5. 

10 
10 
5 

15 
15 
10 
10 
5 
5 
5 
 

10 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

15 

 
*  I dette semester anbefales udlandsophold 
** Disse dimensionskurser ligger enten på 2. eller på 3. sem. 
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§ 6. Forløbsmodel – tilvalg (45 ECTS) 
 

Undervisningsfag   Undervisningens 
placering Eksamens placering ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvar 

Beskr. i 
§ 5. sem. 6. sem. Semester  

Historie og samfundsforhold  
Kulturhistorie  
Mundtlig kommunikation 1+2 
Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1+2 
Oversættelse spansk-dansk 
Dimensionskursus i litteratur 2 

IHKS 
ILKM 
ISK 
ISK 
ISK 

ILKM 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

2 
2 
2 
3 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

5. + 6. 
5. + 6. 
5. + 6. 
5. + 6. 

6. 
6. 

10 
10 
5 
10 
5 
5 
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Eksamensoversigt  
 
§ 7. Eksamensoversigt – bacheloruddannelsens centrale fag (135 ECTS) 
 
  Prøve, henvisninger m.v. 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskr. i § 

Historie og samfundsforhold Bd. hjemmeopgave 
Mundtlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

3 dage 
25 min. 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
5 12 

Kulturhistorie Bd. hjemmeopgave 
Mundtlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Ekstern prøve 

14 dage 
30 min. 

7-trinsskala 
7-trinsskala 

5 
5 13 

Mundtlig kommunikation 1 
Mundtlig kommunikation 2 

Aktiv undervisningsdeltagelse 
Mundtlige tests 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 1 eks. 

- 
- 

B/IB 
B/IB 

2,5 
2,5 

14 
14 

Skriftlig sprogproduktion og 
grammatik 1*+2*+3 

3 hjemmeopgaver 
Skriftlig prøve 
Skriftlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

Ekstern prøve 

- 
3 timer 
5 timer 

B/IB 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

5 
5 
5 

 
15 

Sprog og kultur 1 (a+b)* 3 øvelser 
Synopsis og mundtlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

- 
20 min. 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
10 16 

Humanioras videnskabsteori 1 
Humanioras videnskabsteori 2 

Bd. hjemmeopgave 
Mundtlig prøve 

Intern prøve, 2 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

24 timer 
20 min. 

B/IB 
B/IB 

5 
5 

17a 
17b 

Valgfag  Afhænger af valgte fag 10 18 
Interkulturel kommunikation Mundtlig prøve Ekstern prøve 30 min. 7-trinsskala 5 19 
Kontrastiv grammatik Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 20 
Oversættelse spansk-dansk Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 21 
Dimensionskursus i sprog 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 2 eks. 3 dage 7-trinsskala 10/5 23 a 
Dimensionskursus i litteratur 1  
Dimensionskursus i litteratur 2 

2 bd. hjemmeopgaver 
1 bd. hjemmeopgave 

Intern prøve, 1 eks. 
Ekstern prøve 

1 uge 
- 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
5 

23 b,1 
23 b,2 

Dimensionskursus i historie og 
samfundsforhold 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 2 eks. 3 dage 7-trinsskala 10/5 23 c 

Sprog og kultur 2 Porteføljemappe Intern prøve, 1 eks. - B/IB 5 24 
Bachelorprojekt Hjemmeopgave Ekstern prøve  7-trinsskala 15 25 
ECTS-points i alt:      135  
 
* Disse discipliner indgår i 1. årsprøven. 
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§ 8. Eksamensoversigt – tilvalg (45 ECTS) 
 
 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøve 
varighed Vurdering ECTS-

vægt 
Beskr. i 

§ 

Historie og samfundsforhold Bd. hjemmeopgave 
Mundtlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

3 dage 
25 min. 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
5 26 

Kulturhistorie Bd. hjemmeopgave 
Mundtlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Ekstern prøve 

14 dage 
30 min. 

7-trinsskala 
7-trinsskala 

5 
5 27 

Mundtlig kommunikation 1 
Mundtlig kommunikation 2 

Aktiv under-
visn.deltagelse 
Mundtlige tests 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 1 eks. 

- 
- 

B/IB 
B/IB 

2,5 
2,5 

28a 
28b 

Skriftlig sprogproduktion og 
grammatik 1+2 

3 hjemmeopgaver 
Skriftlig prøve 

Intern prøve, 1 eks. 
Intern prøve, 2 eks. 

- 
3 timer 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
5 29 

Oversættelse spansk-dansk Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 30 

Dimensionskursus i litteratur 2 1 bd. hjemmeopgave Ekstern prøve - 7-trinsskala 5 31 

ECTS-points i alt:      45 
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C.  Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for  
 faget 
 
 
 
§ 9. I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studie-
ordningens afsnit IV findes definitioner af  

• ECTS. (Det europæiske meritoverførselssystem, der er oprettet 
under ERASMUS-programmet.) ECTS-point er en værdi, der til-
lægges kursusenheder med henblik på at beskrive den arbejdsind-
sats, som kræves fra de studerende for at gennemføre dem. 60 
ECTS-points svarer til 1 årsværk, 30 ECTS-points svarer til 0,5 
årsværk etc. (§ 26)  

• Typeenheder. Herved forstås ethvert typografisk element, d.v.s. 
ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blan-
ke. (§ 28) 

• Normalsider. 1 normalside = 2100 typeenheder (§ 27) 
 

Endvidere er der i fællesbestemmelserne bl.a. fastsat regler om 
• Bachelorprojekt (§ 15)  
• Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale (§ 

17) 
• Individuelle prøver (§ 10) 
• Interne og eksterne prøver (§ 6) 
• Stave- og formuleringsevne (§ 9) 
• Eksamenssprog (§ 11) 
• Regler for afholdelse af sygeeksamen (§13) 
• Regler for studieaktivitet (§ 31) 

 
 
§ 10. Skriftlig eksamen på computer 
For skriftlige eksaminer, der kan afholdes på computer gælder »Det Huma-
nistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de 
studerendes egne computere«:  
 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledel-
se_administration/Intern%20information/Materialesamling.aspx (Se 
under C, Computer) 
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§ 11. Hjælpemidler 
Når der i eksamensbestemmelserne for de enkelte discipliner står anført, at 
alle hjælpemidler kan benyttes, skal dette forstås som alle skriftlige hjæl-
pemidler. Herved forstås bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige 
materiale i papirbaseret eller elektronisk form. 
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II. Beskrivelse af discipliner på uddannelsen 
 
 
 
A. Centralt fag  
 
 
§ 12. Historie og samfundsforhold  
 (History and Social Studies) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 1. og 2. semester. Vægtning: 5 ECTS pr. semester, i 
alt 10 ECTS. 

 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
• have et overblik over de store linjer i Latinamerika og Spaniens 

historie fra begyndelsen af 1900-tallet og til i dag  
• have en grundlæggende viden om økonomiske, sociale og politi-

ske forhold i de spansksprogede områder med særlig vægt på pe-
rioden fra midten af 1900-tallet og set i landenes internationale 
kontekst. 

• kunne placere og diskutere konkrete historiske og samfundsmæs-
sige spørgsmål inden for rammerne af den overordnede historiske 
udvikling i de givne områder. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 

Ved kurset gives en introduktion til de store linjer i Latinamerikas og 
Spaniens historie fra begyndelsen af 1900-tallet og til i dag med sær-
ligt fokus på de økonomiske, sociale og politiske forhold og i landenes 
internationale kontekst. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af forelæsninger, øvelser med diskussion af 

tekster, billeder, tabeller, m.m. og deltagercentrerede former som 
gruppearbejde og studenteroplæg. Der gives mulighed for 1 skrive-
øvelse i 1. semester. 
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e)  Pensum: 
 Maks. 500 normalsider tekster på dansk, spansk eller engelsk, fordelt 

ligeligt på 1. og 2. semester. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på ba-

cheloruddannelsens 1. og 2. semester lægges vægt på, i hvilken grad 
den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 
især nr. 3, 5, 7, 8, 9, 10 og 15 som faget i særlig grad understøtter. Ka-
rakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 
beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke be-
stået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Efter 1. semester: 
 Den studerende udarbejder en hjemmeopgave i december/januar i det 

gennemgåede stof. 
 Der gives en eller flere tekster, ud fra hvilken/hvilke den studerende 

skal svare på en række overordnede spørgsmål/relatere teksten til det 
gennemgåede stof. Opgaven kan skrives på enten spansk eller dansk 
efter den studerendes eget valg. 

 Der fordres evne til klar fremstilling og diskussion af væsentlige histo-
riske og/eller samfundsmæssige aspekter. 

  
Prøveform:  Individuel bunden hjemmeopgave 
Varighed:  72 timer 
Omfang:  6-10 normalsider 
Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse: Bestået /ikke bestået 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 Reeksamen er en intern prøve med to eksaminator. 
 
 Efter 2. semester: 
 Der afholdes en mundtlig prøve på spansk med udgangspunkt i andet 

semesters pensum. 
 Eksamen kan tage udgangspunkt i enten en ukendt tekst og/eller et 

eller flere spørgsmål. Der fordres evne til klar fremstilling af væsentli-
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ge historiske og/eller samfundsmæssige aspekter og evne til at indgå i 
dialog om emnet med eksaminator. 

 
Prøveform:  Mundtlig prøve 
Varighed:  25 minutter inkl. bedømmelse 
Forberedelse:  50 minutter 
Hjælpemidler: Alle trykte hjælpemidler må benyttes 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse: Én karakter efter 7-trinsskalaen. Så-
vel indhold som sprogfærdighed skal vurderes til 
mindst 02 for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  5 ECTS 
 
 
§ 13. Kulturhistorie  
 (History of Culture) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 timer ugentligt i 1. semester og 2 timer ugentligt i 2. semester. 
 Vægtning: 5 ECTS pr. semester, i alt 10 ECTS. 
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• besidde en faglig viden om sprogområdets centrale fænomener og 
forestillinger (f.eks. inden for religion, myter, symboler, skik og 
brug) samt kulturelle udtryk i bred forstand (blandt andet littera-
tur, arkitektur, maleri, film) med udgangspunkt i fænomeners be-
tydning i nutiden 

•  demonstrere et tilstrækkeligt overblik over områdets centrale kul-
turelle fænomener for at kunne placere deres udtryksformer, her-
under litterære, i deres historiske og samfundsmæssige kontekst 
(f.eks. i deres relation til »ismer« og epokebegreber) 

• være i stand til at genkende en bestemt stil inden for en kunsthi-
storisk periode og samtidigt adskille en bestemt stil fra de andre 
via en kontrastiv analyse 

• kunne relatere de forskellige kulturelle fænomener til bestemte 
idéhistoriske tankegange inden for et bestemt sprogområde. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til forskellige kulturelle fænomener (litte-

ratur, arkitektur, maleri, skulptur og film) inden for det spansksproge-
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de område (Spanien og Latinamerika). Disse fænomener placeres i en 
kulturhistorisk kontekst og i en idéhistorisk kronologi.  

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 

diskussioner om de gennemgåede emner. 
 
e)  Pensum: 
 En eller flere fremstillinger af oversigtsmæssig karakter af det spansk-

talende områdes kultur eller litteratur højst 300 normalsider samt højst 
500 normalsider tekstprøver, fordelt ligeligt på Spanien og Latiname-
rika. 

 
f)  Bedømmelseskriterier. 
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på ba-

cheloruddannelsens 1. og 2. semester lægges vægt på, i hvilken grad 
den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 
især nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14 og 15 som faget i særlig grad understøt-
ter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivel-
sen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Efter første semester udarbejdes en hjemmeopgave på spansk i det 

gennemgåede stof om Spanien. Underviseren fastsætter tidspunktet for 
aflevering af opgaven, dog senest den 10. januar. Der gives 2 uger til 
besvarelsen. 

 
 Prøveform:  Individuel bunden hjemmeopgave 
 Sideomfang:  6-8 normalsider pr. studerende 
 Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
 Bedømmelse:  7-trinsskala 
 Vægtning:  5 ECTS 
 
 Efter andet semester afholdes en mundtlig prøve på spansk med ud-

gangspunkt i andet semesters pensum (om Latinamerika). Ved eksa-
men præsenteres den studerende for en tekst (et kulturelt udtryk) på 
ca. 1 normalside, som skal analyseres i et kulturhistorisk perspektiv. 

 
Prøveform:  Mundtlig individuel prøve 
Varighed:  30 minutter inkl. bedømmelse 
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Forberedelse: 30 minutter 
Hjælpemidler:  Alle trykte hjælpemidler må benyttes 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  Én karakter efter 7-trinsskalaen. Sprogfærdigheden skal  
  bedømmes til bestået, for at eksamen er bestået. 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
§ 14a. Mundtlig Kommunikation 1  
    (Oral Communication 1) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 2,5 ECTS 
 
b) Målbeskrivelse: 
 
 Talefærdighed: Den studerende skal i et enkelt sprog i moderat tale-

tempo og uden meningsforstyrrende fejl kunne 
– meddele sig om almindelige forhold i dagliglivet og udtrykke sine 

erfaringer og holdninger i en samtalesituation 
– referere/resumere en begivenhed eller tekst 
– præsentere sig selv/andre/ sagsforhold og  
– indhente oplysninger/ give meddelelser ved direkte og telefonisk 

henvendelse.  
 Den studerende skal kunne gøre brug af almindelige fraser af relevans 

for den daglige kommunikation samt beherske strategier til at tage og 
give ordet i dialog med én samtalepartner. 

 Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne  
– forstå eksplicit formulerede meddelelser om almindeligt kendte 

forhold 
– forstå hovedindholdet af almindelige informationer i audiovisuel-

le medier samt  
– indgå i dialog med én samtalepartner i moderat taletempo. 

 Læsefærdighed: Den studerende skal kunne forstå korte, enkle nutidi-
ge tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og emner, herunder 
almindeligt forekommende deskriptive og narrative tekster. 

  
c) Undervisningsfagets indhold: 

Der inddrages praktiske øvelser med relativt lettilgængelige nutidige 
trykte og audiovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk 
og litterær karakter med henblik på at lære den studerende at beherske 
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(lytte, fremstille) relativt enkle og bundne diskurstyper som beskrivel-
se, referat, præsentation, forespørgsel, holdningstilkendegivelser.  

 Som et middel til at opnå en passende udtale gennemgås udtaleregler 
med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende med 
dansk som modersmål. 

 Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for 
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse 
(evt. i samarbejde med Skriftlig Sprogproduktion og Grammatik). 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 

praktiske øvelser og er i høj grad baseret på de studerendes aktive del-
tagelse. 

 
e)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bachelorud-

dannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvil-
ken grad den studerende behersker de i §2 nævnte generelle kompe-
tencemål, især nr. 7, 8 og 10. Bedømmelsen bestået/ikke bestået mar-
kerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set 
beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f) Eksamensbestemmelser: 

Prøveform: Faget afvikles ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstil-
lende deltagelse i undervisningen. Ved aktiv forstås, at 
man deltager i de med undervisningen forbundne akti-
viteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, 
tests, mindre skriftlige øvelser, etc.). Underviseren 
specificerer ved undervisningens start, hvilke aktivite-
ter der indgår i kurset. Med regelmæssig forstås delta-
gelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfreds-
stillende forstås, at de mundtlige oplæg vurderes til 
bestået i henhold til fagets målbeskrivelse (se pkt. b).  

Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået 
Vægtning:  2,5 ECTS  
 

Aktiv deltagelse i undervisningen kan efter studienævnets bestemmelse er-
stattes af en mundtlig prøve. Der stilles en opgave evt. i form af en ekstem-
poraltekst på maks. 1 normalside  
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Prøveform: Mundtlig prøve 
Varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse 
Forberedelse: 20 minutter 
Hjælpemidler: Ordbøger 
Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 2,5 ECTS  

 
 Reeksamen afvikles som mundtlig prøve. 
 
 
§ 14b. Mundtlig Kommunikation 2  
   (Oral Communication 2) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 2 timer ugentligt i 2. semester.  
  
b)  Målbeskrivelse: 
 Talefærdighed: Den studerende skal i et rimeligt tempo, uden væsent-

lige sproglige fejl og med anvendelse af adækvat og rimeligt nuance-
ret ordforråd kunne 
– beskrive og vurdere sagsforhold og personer,  
– give et dækkende referat af en skrevet eller talt tekst eller dialog 

samt  
– argumentere for/imod synspunkter, herunder anvende overtalel-

sesstrategier. Endvidere skal den studerende kunne give vejled-
ning og instruktion samt kunne omsætte en almindelig nutidig 
tekst med et samfundsrelevant indhold til talesprog. 

 Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne forstå og indgå i dialog 
med samtalepartnere i normalt taletempo. 

 Læsefærdighed: Den studerende skal fuldt ud kunne forstå almindeli-
ge tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og være i stand til at 
skelne mellem forskellige stillejer. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: 
 Der inddrages praktiske øvelser med forskellige nutidige trykte og au-

diovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk og litterær 
karakter med henblik på at lære den studerende at beherske (lytte, 
fremstille) forskellige diskurstyper som  

 * nuanceret beskrivelse af personer, ting og steder,  
 * fremstilling af egne og andres meninger 
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 * debatindlæg 
 * resume af foredrag og dialoger 
 * instruktioner 
 

Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for 
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse 
(evt. i samarbejde med Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1-2). 
Til støtte for indlæringen kan læses relevant sprogindlæringsteori med 
udgangspunkt i de gennemgåede diskursformer. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 

praktiske øvelser o.lign. og er i høj grad baseret på de studerendes ak-
tive deltagelse. 

 
e) Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bachelorud-

dannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvil-
ken grad den studerende behersker de i §2 nævnte generelle kompe-
tencemål, især nr. 6, 7, 8 og 10. Bedømmelsen bestået/ikke bestået 
markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet 
set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f) Eksamensbestemmelser: 

Den studerende skal i løbet af kurset bestå en test inden for de øvede 
færdigheder (typisk i slutningen af undervisningsforløb). Testen afhol-
des i en undervisningstime og kan have form af samtale, interviews, 
rollespil eller lignende. Tidspunktet for afholdelsen af testen meddeles 
ved undervisningens begyndelse samt ved opslag. 

 
Prøveform:  Mundtlig prøve med indtil 4 deltagere 
Varighed:  Fastsættes af underviseren 
Forberedelse:  Fastsættes af underviseren 
Hjælpemidler:  Fastsættes af underviseren 
Sprog: Spansk  
Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:   Bestået/ikke bestået. Der gives individuel bedøm-

melse 
Vægtning: 2,5 ECTS  
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Reeksamen:  
 Prøveform:  Mundtlig, individuel 
 Varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse 
 Forberedelse:  20 minutter 
 Hjælpemidler:  Ordbøger 
 Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
 Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
 Vægtning: 2,5 ECTS  
 
 
§ 15. Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1+2+3 
(Written Text Proficiency and Grammar 1, 2 and 3) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

3 ugentlige timer i 1. semester: Vægtning: 5 ECTS. 
2 ugentlige timer i 2. semester: Vægtning: 5 ECTS. 
2 ugentlige timer i 3. semester: Vægtning: 5 ECTS. 
 

b)  Målbeskrivelse: 
Den studerende skal kunne 
• kommunikere korrekt på spansk, dvs. overholde de grammatiske, 

leksikalske og morfologiske normer  
• tilpasse sproget til situation og modtager  
• producere forskellige teksttyper med de dertil knyttede karak-

teristiske diskursive, grammatiske og leksikalske træk 
• anvende fagets hjælpemidler på en relevant og konstruktiv måde 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 

Undervisningen tilrettelægges med en passende progression og en sti-
gende inddragelse af tekstuelle kriterier i løbet af de tre semestre. 

 
Grammatik 
I 1. semester bruges én ugentlig time på at gennemgå relevante gram-
matiske strukturer med henblik på at etablere et ensartet grundlag og 
indøve den basale grammatik, herunder sætningsanalyse.  
 
Grammatikundervisningen i spansk tilrettelægges således, at den i ho-
vedtræk er gennemgået ved udgangen af 2. semester, og i 3. semester 
tages de grammatiske problemstillinger op, som skønnes relevante. I 
forbindelse med øvelserne gennemgås grammatiske problemer ud fra 
en kontrastiv synsvinkel. 
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Skriftlig sprogproduktion 
Der arbejdes med gennemgang af relevant teori, herunder fx modta-
gerrelation og pragmatik, og tilhørende praktiske øvelser. Øvelserne 
består i oversættelser og fremstilling af forskellige teksttyper, f.eks. 
præsentationer, beskrivelser, referater og holdningstilkendegivelser. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen omfatter fx oplæg ved underviser og studerende, 
øvelser samt gennemgang af problemløsninger på grundlag af studen-
teropgaver og andre eksempler.  
 
Den studerende tilbydes mindst 6 opgaver i hvert semester. 

 
e)  Pensum: 
 En central grammatikbog på dansk for spansk samt kompendium/kom-

pendier.  
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen og til eksamensformen 

og niveauet på det pågældende semester på BA-uddannelsen lægges 
der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 
ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere 
vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompe-
tencer, der er beskrevet i § 2, særligt pkt. 10, 11, 14 og 15. Karakteren 
gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 
i karakterbekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået marke-
rer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set be-
herskes i tilstrækkelig grad.  

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

1. semester: 
Den studerende skal i løbet af kurset bestå 3 hjemmeopgaver i det 
gennemgåede stof ud af de sidste 5 udbudte. Tidspunkt for udlevering 
og aflevering fastsættes af underviseren ved undervisningens begyn-
delse og meddeles ved opslag. Prøven indgår i førsteårsprøven.  
 
Prøveform:  3 bundne hjemmeopgaver 
Sideomfang:  Afhænger af opgaven 
Hjælpemidler:  Tilladt. Alle, se §11 
Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
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Reeksamen i forlængelse af undervisningen har form af en skriftlig 
prøve: 
 
Prøveform:  skriftlig eksamen under tilsyn 
Prøvetid: 3 timer 
Hjælpemidler: alle, inkl. computer, jf. Det Humanistiske Fakultets regler 

herom (se § 19) 
Censur:  intern 
Bedømmelse:  bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
 
Reeksamen kan også afvikles ved, at den studerende i 2. semester be-
står et antal af de opgaver, som udbydes i 2. semester, svarende til an-
tallet af ikke-beståede opgaver i 1. semester, efter de samme eksa-
mensbestemmelser som for opgaverne i 1. semester. 
 
2. semester: 
Der afholdes en skriftlig eksamen i grammatik, hvor den studerende 
med udgangspunkt bl.a. i sætninger på dansk eller på spansk prøves i 
centrale grammatiske emner inden for spansk. Prøven indgår i første-
årsprøven.  
 
Prøveform:  Skriftlig eksamen under tilsyn, computer skal benyttes 
Varighed:  3 timer 
Hjælpemidler: Tosprogede og spansk-spanske ordbøger 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 
3. semester: 
Den studerende skal på baggrund af en opgaveformulering, f.eks. en 
case, fremstille flere tekster. Tekstmateriale, der indgår i opgavefor-
muleringen, kan have et omfang af op til 6 normalsider. Oversættelse 
skal indgå i opgaven med et omfang af 1200 – 1400 typeenheder.  
 
Prøveform:  Skriftlig eksamen under tilsyn, computer skal benyttes 
Varighed:  5 timer 
Hjælpemidler: Tilladt. Alle, se §11 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
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§ 16. Sprog og Kultur 1a + 1b  
 (Language and Culture 1a + 1b) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 3 ugentlige timer i 1. semester (1a) og 1 ugentlig time i 2. semester 

(1b). Vægtning: 5 ECTS for 1. semester og 10 ECTS for 2. semester 
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
• kunne beskrive sammenhænge mellem sprog og kultur inden for 

det spansksprogede område 
• løse opgaver, der forudsætter kendskab til sammenhænge mellem 

sprog og kultur inden for den spansksprogede kultur, men også i 
interaktion mellem den spanske/latinamerikanske verden og andre 
kulturer 

• kunne gøre rede for forskellige teorier inden for det sprogviden-
skabelige, historisk-samfundsmæssige og æstetisk-litterære om-
råde 

• kunne analysere det samme kulturelle fænomen ud fra en sprog-
lig, historisk og æstetisk-litterær synsvinkel. 
 

c)  Undervisningens indhold: 
 Med udgangspunkt i et emne inden for den spansksprogede verden 

indføres de studerende i en række analysestrategier, der refererer til 
sprog, kultur/litteratur og samfund/historie med særligt fokus på sam-
menhænge imellem disse tre dimensioner. Derudover indføres de stu-
derende i discipliner med relevans for opgaveløsning, bl.a. informa-
tionssøgning og opgavestrukturering. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Første semester:  
 Undervisningen foregår på dansk som forelæsninger, holdundervis-

ning, oplæg, e-læring og gruppearbejde. 
 Andet semester:  
 Undervisningen foregår på dansk som e-læring og projektarbejde med 

gruppevejledning.  
 
e)  Pensum: 
 Efter nærmere aftale. 
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f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensynstagen til eksaminationsformer og at studietrinet er hen-

holdsvis første og andet semester lægges der vægt på i hvilken grad 
den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Endvidere 
lægges der vægt på de generelle kompetencemål for spanskstudiet be-
skrevet i § 2, særligt 1-6, 9-10, 12 og 13-15. Bedømmelsen bestå-
et/ikke bestået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kom-
petencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Første semester: 
 Eksamen efter første semester består af tre øvelser som afvikles i se-

mesterets løb på tidspunkter fastsat af underviserne og annonceret ved 
kursets begyndelse. De studerende prøves i a) informationssøgning, b) 
tekstkritik og -analyse, c) strukturering og udførelse af et mundtligt 
oplæg. Prøven indgår i førsteårsprøven.  

 
Prøveform:  Tre bundne øvelser. Opgaverne udarbejdes på dansk. 
Sideomfang:  4-6 normalsider pr. opgave 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur:  Intern prøve, én eksaminator. Den enkelte øvelse kan 

gentages i revideret form én gang. Ved genaflevering 
deltager to eksaminatorer 

Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning:  5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. Afleveringstidspunkt aftales med undervi-
serne. 
 

 Andet semester: 
 Den studerende afleverer en synopsis, der indeholder en problemfor-

mulering inden for kursets emne med eksplicit fokus på sammenhæn-
ge mellem sprog og kultur. Ud over en bibliografi bør synopsis inde-
holde en præsentation af det anvendte materiale og af relevante begre-
ber samt et forslag til hvordan besvarelsen af problemformuleringen 
kan struktureres. Synopsis afleveres den 1. juni. Ved den mundtlige 
eksamen uddyber den studerende synopsis, og styrker og svagheder 
ved det valgte materiale, begrebsramme, bibliografi og struktur disku-
teres med eksaminator. Prøven indgår i førsteårsprøven.  
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 Prøveform: synopsis med mundtlig fremlæggelse. Synopsis og mundt-
lig eksamen foregår på dansk. 

 
Sideomfang pr.  
studerende:  Synopsis er ca. 6 normalsider samt bibliografi 
Flere studerende  
kan bidrage til  
synopsis:  Ja. Maks. 3 studerende. 
Prøvens varighed:  20 min. inkl. bedømmelse 
Forberedelse:  Ingen 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 10 ECTS 

 
 
§ 17a. Humanioras videnskabsteori 1 
   (Philosophy of Science -The Humanities 1)  
 
a)  Undervisningens omfang:  

2 ugentlige timer i første halvdel af 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS 

 
b)  Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal kunne demonstrere kendskab til elementære vi-

denskabsteoretiske problemstillinger og positioner, som er gennem-
gået i undervisningen og indgår i pensum, samt være i stand til at an-
vende sin videnskabsteoretiske viden i en diskussion af konkrete pro-
blemstillinger.  

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Kurset skal give de studerende kendskab til grundlæggende problem-

stillinger og væsentlige strømninger i almen og humanistisk viden-
skabsteori, med særligt henblik på at forberede dem til arbejdet med 
fagets egen videnskabsteori og at give dem grundlag for en reflekteret 
og kritisk omgang med fagets teorier og metoder og en forståelse for 
fagets videnskabelighed og forhold til andre videnskabelige discipli-
ner.  

 Der behandles emner som humanioras fremkomst, hermeneutik, struk-
turalisme, social konstruktivisme, diskussionerne om enhedsvidenskab 
vs. humanioras autonomi, tværfaglighed og naturvidenskabelige og 
samfundsvidenskabelige tilgange i humaniora, videnskab og samfund 
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samt forskningsetik. Afhængigt af de studerendes forudsætninger og 
behov kan der også inddrages retninger som f.eks. fænomenologi og 
systemteori. I gennemgangen af retninger og problemstillinger inddra-
ges konkrete eksempler fra de relevante fagområder.  

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer:  
 Forelæsninger med diskussion.  
 
e)  Pensum:  
 ca. 300 sider  
 
f)  Bedømmelseskriterier:  
 Der lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op 

til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 
§ 2 nævnte generelle kompetencemål. Bedømmelsen bestået/ikke be-
stået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig  

 
g)  Eksamensbestemmelser:  

Prøveform:  Bunden skriftlig hjemmeopgave.  
Varighed:  24 timer  
Omfang: 3-5 sider  
Flere studerende  
kan medvirke ved  
udarbejdelse:  Nej  
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  
Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået  
Vægt:  5 ECTS  

 
 
§ 17b. Humanioras videnskabsteori 2 
 
a)  Undervisningens omfang:  

2 ugentlige timer i anden halvdel af 3. semester.  
Vægtning: 5 ECTS 

 
b)  Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal kunne fagets sekundærlitteratur med henblik på at 

formidle komplicerede problemstillinger i en videnskabsteoretisk fun-
deret, metodisk bevidst og dermed klar og forståelig form.  

 Formålet er i alle tilfælde at skærpe den studerendes blik for idehisto-
riske påvirkninger af sprog, litteratur og kultur.  
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c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Den studerende skal bibringes viden om moderne epistemologiske 

problemer, specielt sådanne, der har relevans for sprog, litteratur og 
kultur. I løbet af kurset vil der dels blive lagt vægt på strømninger som 
f.eks. strukturalisme, semiotik, pragmatik, psykoanalyse, kognitiv 
lingvistik, dels vil der blive fokuseret på særlige videnskabstraditioner, 
således som de gør sig gældende inden for det spansktalende område.  

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer:  
 Undervisningen former sig som en blanding af øvelser, forelæsninger 

og fri diskussion. De studerendes evne til at sammenfatte, perspektive-
re og formidle kan trænes gennem mundtlige oplæg. Der er desuden 
mulighed for at anvende gruppearbejde.  

 
e)  Pensum:  
 ca. 500 sider  
 
f)  Bedømmelseskriterier:  
 Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsen lægges der vægt 

på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivel-
sen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den 
studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i § 2, 
særligt punkt 1-5, 7-11. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer 
om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beher-
skes i tilstrækkelig grad.  

 
g)  Eksamensbestemmelser:  

Prøveform:  Mundtlig prøve  
Varighed:  20 minutter, inkl. bedømmelse  
Forberedelse:  20 minutter  
Hjælpemidler:  Alle  
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået  
Vægtning:  5 ECTS  
 
 

§ 18. Valgfag  
 (Electives) 
 Formålet med valgfag er at give de studerende mulighed for at uddybe 

deres kendskab til områder med relevans for spansk og/eller opnå en 
bredere kompetence her inden for. Det anbefales at følge kurset 
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»Fremmedsprogstilegnelse- og pædagogik«, som udbydes af Studie-
nævn for Fremmedsprog i intervaller. Valgfag kan principielt tages 
ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, 
når blot indholdet er af relevans for spansk. Hvis en studerende ønsker 
at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studie-
nævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende 
sig til Studienævnet for Fremmedsprog og sikre sig, at valgfaget kan 
godkendes. 

 Tilvalgets valgfag skal være relevant for det centrale fag (f.eks. gym-
nasiepraktik). 

 
a)  Undervisningens omfang: 
 2-4 ugentlige timer (afhænger af det valgte fag) i 1. semester. Vægt-

ning: i alt 10 ECTS  
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
c)  Undervisningens indhold 
 Afhænger af det valgte fag 
 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 F.eks. forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, fore-

drag, e-læring. 
 
e)  Pensum: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
f) Bedømmelseskriterier: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag.  
 
 
§ 19. Interkulturel kommunikation  
 (Intercultural Communication) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS 
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b) Målbeskrivelse: 
Efter kursusforløb skal den studerende kunne 1) gøre rede for sprogvi-
denskabelige områder, der er relevante for komparativ kultur og inter-
kulturel analyse, 2) gøre rede for kulturbegreber og deres teoretiske 
forankringer og 3) gøre rede for og anvende metoder, der er relevante 
for analyse af komparativ/interkulturel kommunikation. På dette 
grundlag skal den studerende kunne analysere et problemfelt i en 
spansksproget kommunikationssituation. 

 
c) Undervisningens indhold: 

Der kan gennemgås centrale sprogvidenskabelige områder (f.eks. se-
miotik, oversættelsesteori, diskursanalyse, kognitiv lingvistik, antropo-
logisk lingvistik) og kulturbegreber (fx identitet, stereotyper, værdier 
og normer, kontekst), som kan anvendes til analyse af konkrete kom-
munikationssituationer mellem (repræsentanter for) forskellige kultu-
rer og subkulturer inden for det spanske område. Kulturmødets etiske 
aspekter berøres ligeledes. Der lægges særlig vægt på at opfatte inter-
kulturel kommunikation som en diskursiv manifestation, der kan be-
skrives og forklares interdisciplinært. 

 
Hvis kurset samlæses med cand.negot.-studier, er det cand.negot.-stu-
dieordningens beskrivelse af kurset, der er gældende. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, klasseundervis-
ning, studenteroplæg, gruppearbejde, e-læring, etc. 

 
e) Pensum: 

300-500 ns.  
 
f) Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bachelorud-
dannelsens 3. semester lægges der vægt på i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 
studerende behersker generelle kompetencemål beskrevet i § 2, især 
nr. 1 til og med 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.  

 
g) Eksamensbestemmelser: 

Den studerende skal aflevere en synopsis senest 15. december. Synop-
sen skal være på spansk og fylde ca. 3 ns. Her skal den studerende gø-
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re rede for problemformulering, valg af teori og metode, bibliografi 
samt analyseresultater. Prøven indledes med eksaminandens fremlæg-
ning (ca. 10 minutter) af emnet med inddragelse af det relevante empi-
riske materiale og fortsætter som en dialog mellem eksaminator og ek-
saminand.  

 
Prøveform:  Mundtlig prøve på spansk på baggrund af synopsis 
Sideomfang,  synopsis: ca. 3 ns. 
Flere studerende  
kan bidrage til  
synopsis:  Nej 
Varighed:  30. min., inkl. bedømmelse 
Censur:  Ekstern prøve  
Bedømmelse:  Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen,  
   (sproget vægtes 1/3 og indhold 2/3) 
Vægtning: 5 ECTS 

 
 
§ 20. Kontrastiv grammatik 
 (Contrastive grammar) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS 
Forudsætning for deltagelse i undervisningen er bestået eksamen i Skr. 
sprogproduktion og grammatik efter 2. semester. 

 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• være i stand til at formidle, sammendrage og evt. opstille væsent-
lige grammatiske regler for det spanske sprog i et klart og forståe-
ligt 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 
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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 kul-
tur. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læ-

ring, oplæg, afleveringsopgaver og kommentering af tekster. 
 
e)  Pensum: 
 Maks. 250 sider 
 
f)  Bedømmelseskriterier:  
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacher-

loruddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, 
især 1, 2, 5, 6, 10, 11 og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsop-
fyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørel-
sen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske 

del skal den studerende beskrive sproglige fænomener ud fra et kon-
trastivt perspektiv med udgangspunkt i det materiale, der er blevet 
gennemgået i løbet af kurset. Der stilles tre overordnede teoretiske 
spørgsmål, hvoraf to skal besvares. Til den praktiske skal den stude-
ren-de kommentere autentiske tekster eller teksteksempler under ind-
dragelse af den læste litteratur. Der stilles 7 kommenteringsspørgsmål. 
Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. 
 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, com-

puter skal benyttes 
Varighed:  5 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladte 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
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§ 21. Oversættelse spansk-dansk  
 (Translation Spanish – Danish) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 
b) Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus  

• være i stand at oversætte en middelsvær ikke fagsproglig tekst fra 
spansk til dansk med overholdelse af grammatiske, semantiske og 
pragmatiske konventioner 

• være i stand til at træffe velbegrundede og konsistente valg ved 
oversættelsen ved at finde funktionelt ækvivalente udtryk på 
dansk  

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Der arbejdes på basis af et tekstkorpus (maks. 50 ns) af uforkortede 

(sag-) prosatekster af forskellig art, hvoraf der oversættes uddrag. Den 
studerende trænes således i oversættelse under hensyntagen til en 
tekstmæssig helhed. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på dansk som klasseundervisning, gruppear-

bejde, skriftlige øvelser og e-læring. 
 
e)  Pensum: 
 maks. 50 normalsider.  
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bachelor-

uddannelsens 4. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stu-
derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 
10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivel-
sen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Oversættelse til dansk af en spansk (sag-)prosatekst på max. 1600 ty-

peenheder. Teksten er en del af det tekstkorpus, der har ligget til grund 
for undervisningen, men den har ikke været anvendt til oversættelse i 
undervisningen. 
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Prøveform:  Individuel skriftlig prøve på dansk under tilsyn, com-
puter skal benyttes 

Varighed:  5 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler tilladt 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 

 
 
§ 22. Dimensionskurser  
 (Bound Subjects) 
 I 2., 3. og 4. semester udbydes dimensionskurser i sprog, litteratur 

samt historie og samfundsforhold. Ideen med dimensionskurserne er at 
give den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede litterære, 
historiske/samfundsmæssige og sproglige emner. Emnerne bearbejdes 
analytisk, metodologisk og teoretisk som sætter sprog-kultur relatio-
nen i et specifikt perspektiv.  

 
 Dimensionskurserne kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af præ-

sentationen og de skriftlige opgaver i faget Sprog og kultur 2 og der-
med tjene som inspiration for BA-projektet. 

 
 Tidspunkt for aflevering af opgaver i de tre dimensionskurser koordi-

neres mellem underviserne. 
 
 
§ 23a. Dimensionskursus i sprog  
    (Linguistic Subject) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS  
 eller  
 3 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende efter endt kursus  

• være i stand til at afgrænse, besvare og formidle problemstillinger 
inden for det lingvistiske fagområde, 

• vise indsigt i et afgrænset lingvistisk-kulturelt emne og dets be-
tydning for kulturforståelsen, 
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• ud fra en given problemformulering vise evne til systematisk 
fremstilling og relevant eksemplificering af de teorier og begreber 
som introduceres i kurset, 

• kunne skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademi-
ske krav om disponering, argumentation og dokumentation, 

• beherske formalia i forbindelse med hjemmeopgaver (henvisnin-
ger, bibliografi, etc.) 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for 

det sprogvidenskabelige område. Det udbudte emne skal være relevant 
for sprog-kultur dimensionen. Eksempler på et emne kunne være 
sproglig relativitet, sproghandlinger, to-sprogethed, køn og sprog, høf-
lighed, sprogholdninger og sprogvariationer, samtaleanalyse.  

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 

studenteroplæg, øvelser, e-læring og vejledning i udarbejdelse af op-
gaven i Sprog og kultur 2 og bachelorprojektet. 

 
e)  Pensum: 
 Der gennemgås et læsepensum på 300-500 normalsider, afhængig af 

vægtningen (5 eller 10 ECTS) 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bache-

loruddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 
især 2 – 5, 8, 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.  

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Eksamen består af to hjemmeopgaver som afleveres i løbet af semeste-

ret på tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets 
begyndelse. 

 Opgaverne stilles af underviseren. Disse skal være i overensstemmelse 
med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opgaver« ved ‘Span-
ske og spanskamerikanske studier’. Opgaven udarbejdes på spansk. 
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Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang:  5 normalsider 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives én karakter på baggrund af et 

karaktergennemsnit af begge prøver. Der skal dog 
opnås mindst 02 i hver af prøverne. Sprogfærdig-
heden skal bedømmes til bestået for at eksamen er 
bestået. 

Vægtning:  10 ECTS efter 2. semester eller 
5 ECTS efter 3. semester 

 
Hvis prøven ikke bestås kan den studerende indstille sig til en skriftlig 
eksamen i januar eller juni. Den skriftlige eksamen vil altid rumme 
pensum svarende til både opgave 1 og 2 – uanset om man tidligere har 
bestået den ene opgave. Pensum ved eksamen er fra det sidst gennem-
førte dimensionskursus. 
 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, com-

puter skal benyttes 
Varighed:  4 timer 
Hjælpemidler: Tilladt. Alle, se §11 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  10 ECTS efter 2. semester eller 

5 ECTS efter 3. semester 
 
 
§ 23b, 1. Dimensionskursus i litteratur 1  
       (Literary Subject 1) 
       (Tekstanalysens teori og praksis) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 3. semester, vægtning: 5 ECTS  
 Dimensionskursus i litteratur 1 samlæses med andre sprogfag. Under-

visningen foregår på dansk med brug af et eksempelmateriale, der fo-
religger både på ét af de deltagende nationalsprog og i dansk oversæt-
telse. 
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b) Målbeskrivelse: 
Den studerende skal efter end kursus kunne 
– karakterisere forskellige tekst- og litteraturtyper 
– demonstrere præcist kendskab til tekstanalysens grundlæggende 

begreber 
– gennemføre metodiske analyser af tekster fra forskellige perioder 

(prosa, drama, lyrik) under anvendelsen af en adækvat analytisk 
terminologi 

– reflektere over forskellige relevante metodiske tilgange til analy-
sen af en given tekst 

– demonstrere evne til at sammenfatte, perspektivere og formidle 
sine analyser og interpretationer. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: 
 Undervisningen består af en systematisk gennemgang af den litterære 

analyses terminologi. Som eksempler kan nævnes: Tekstens fiktive 
univers, tema, komposition, genre, retoriske figurer, semantiske felter, 
verslære, dramateori m.v. 

 I undervisningsforløbet lægges hovedvægten på præsentation af for-
skellige teksttyper, samt af storgenrerne drama, epik og lyrik. Anven-
delsen af tekstanalysens makrostrukturelle begreber indøves, fortrins-
vis ved anvendelse af dramatiske og episke tekster.  

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Holdundervisning med øvelser og frie diskussioner. Begrebernes an-

vendelse øves gennem analyse og interpretation af karakteristiske 
teksteksempler. Der arbejdes på holdet og i mindre grupper med disse 
analyseøvelser. Den studerendes evne til at sammenfatte, perspektivere 
og formidle trænes gennem mundtlige oplæg og mindre skriftlige 
hjemmeopgaver 

   
e) Pensum: 
 Pensum udgøres af de til kurset knyttede arbejdsmaterialer og vejled-

ende beskrivelser. 
 
f) Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til eksamensformen og niveauet på bacheloruddannel-

sens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-
rende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1-6 og 
11-15. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer om de generelle og 
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disciplinspecifikke kompentencer samlet set behersket i tilstrækkelig 
grad.  

 
g) Eksamensbestemmelser: 
 I løbet af 3. semester afleveres 2 bundne, skriftlige hjemmeopgaver af 

et omfang på 3-6 normalsider hver. Opgaverne skrives på dansk eller 
spansk efter den studerendes valg. De to hjemmeopgaver skal bestås 
inden for samme eksamenstermin. 

 
Prøveform: 2 hjemmeopgaver à 3-6 sider 
Varighed: 1 uge 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen: Ja, maks. 3 studerende. Det skal tydeligt fremgå,  
  hvilke sider den enkelte studerende har skrevet.  
Censur: Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
 
Reeksamination: Hvis hjemmeopgaven eller hjemmeopgaverne ikke 
bestås kan den studerende indstille sig til en skriftlig reeksamen i fe-
bruar eller til den ordinære eksamenstermin i juni. Den skriftlige ek-
samen vil altid rumme pensum svarende til både opgave 1 og 2 – uan-
set om man tidligere har bestået den ene opgave. Pensum ved eksa-
men er fra det sidst gennemførte kursus. 
 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn,  
  computer skal benyttes 
Varighed: 5 timer 
Hjælpemidler:  Tilladt. Alle, se §11 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 

 
 
§ 23b, 2. Dimensionskursus i litteratur 2  
        (Literary Subject 2) 
 (Litterært tema og metodik) 

 
a) Undervisningens omfang: 

2 ugentlig timer i 4. semester.  
Vægtning: 5 ECTS 
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b)  Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal efter endt kursus 

• være i stand til at formulere, afgrænse, besvare og formidle pro-
blemstillinger inden for det litterære område  

• besidde grundig indsigt i et afgrænset litterært emne 
• kunne bruge relevante metodologiske og analytiske modeller 
• kende de relevante teorier, som er basis for metoden og de analyti-

ske modeller 
• kunne genkende essensen af de kulturelle fænomener og benytte 

relevante værktøjer til refleksion og analyse af disse. 
 

c)  Undervisningens indhold: 
Emnet skal være relevant for den litterære og kulturelle dimension og 
have relation til et eller flere af de litteræranalytiske værktøjer der er 
gennemgået i Dimensionskursus i litteratur 1. Eksempel: Brug af en 
bestemt teoretisk ramme for at analysere en eller flere tekster, forfat-
tere, genrer, litterære tendenser, etc., indenfor det spanske/latiname-
rikanske kulturområde.  

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 
studenteroplæg, øvelser og e-læring. 

 
e)  Pensum: 

Der gennemgås et læsepensum på 400- 600 normalsider. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bache-
loruddannelsens 4. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 
især 1-11, og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g) Eksamensbestemmelse: 
 Eksamen består af en hjemmeopgave, som afleveres i slutningen af 

semesteret. Opgaven stilles af underviseren midt i semesteret. Opga-
ven skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og formel-
le kriterier for skrivning af opgaver« ved ‘Spanske og spanskameri-
kanske studier’. Opgaven udarbejdes på spansk. Sprogfærdigheden 
skal bedømmes til bestået for at eksamenen er bestået. 
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Prøveform:  En hjemmeopgave på spansk 
Sideomfang: 10 normalsider 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
§ 23c. Dimensionskursus i historie og samfundsforhold  
   (Social / Historical Subject) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS  
 eller  
 3 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• kunne afgrænse og besvare problemstillinger inden for kursets 
emne 

• kunne anvende og diskutere de teorier og begreber som introdu-
ceres ved kurset i forhold til kursets emne 

• kunne forholde sig kritisk og reflekterende til analysemateriale og 
faglitteratur med særlig henblik på ophavsbestemmelse og genre-
bevidsthed  

• kunne skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademi-
ske krav om disponering, argumentation og dokumentation.  

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for 

det spansksprogede område. Med udgangspunkt i dette emne diskute-
res det, hvordan man kan formulere og besvare spørgsmål inden for 
det historiske eller samfundsfaglige felt. Der lægges vægt på diskus-
sionen af analysemateriale og af begreber og teorier med relevans for 
kursets emne og tilgang. Eksempler på teoretiske tilgange er begrebs-
historie, erindringshistorie, mikrohistorie, eller samfundsteorier som 
for eksempel Anthony Giddens’ samfundsteori. Det er ligeledes muligt 
at inddrage teoretiske rammer som semiotik og diskursanalyse. Ved 
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kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig argumen-
tation. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 

studenteroplæg, øvelser, e-læring og vejledning i udarbejdelse af op-
gaven i Sprog og kultur 2 og bachelorprojektet. 

 
e)  Pensum: 
 Der gennemgås et læsepensum på 300-500 normalsider afhængig af 

vægtningen (5 eller 10 ECTS). 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bachelor-

uddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stu-
derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 
1-6, 9, 10, 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Eksamen består af to hjemmeopgaver, som afleveres i løbet af seme-

steret på tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets 
begyndelse. Opgaverne stilles af underviseren. Disse skal være i over-
ensstemmelse med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opga-
ver« ved ‘Spanske og spanskamerikanske studier’. Opgaven udarbej-
des på spansk. 

 
Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang:  5 normalsider 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives et karaktergennemsnit af begge  
  prøver. Der skal dog opnås mindst 02 i hver af prø-

verne. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået 
for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  10 ECTS efter 2. semester eller 
5 ECTS efter 3. semester 
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Hvis hjemmeopgaven eller hjemmeopgaverne ikke bestås eller ikke 
afleveres til de fastsatte tidspunkter, kan den studerende indstille sig 
til en skriftlig eksamen i januar eller juni. Den skriftlige eksamen vil 
altid rumme pensum svarende til både opgave 1 og 2 – uanset om man 
tidligere har bestået den ene opgave. Pensum ved eksamen er fra det 
sidst gennemførte dimensionskursus. 
 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, com-

puter skal benyttes 
Varighed:  4 timer 
Hjælpemidler: Tilladt. Alle, se §11 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til be- 

stået for at eksamen er bestået. 
Vægtning:  10 ECTS efter 2. semester eller 

 5 ECTS efter 3. semester 
 

 
§ 24. Sprog og kultur 2  
 (Language and Culture 2) 
 
a)  Undervisningens omfang: Svarende til 1 ugentlig time i 4. semester,  

fordelt på seminarer. Vægtning: 5 ECTS. 
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
– kunne formulere, afgrænse, besvare og formidle en problemstil-

ling inden for et af de tre emner, som dimensionskurserne på 2. 
og 3. semester (sprog, litteratur, historie/samfundsforhold) om-
handler; 

– være i stand til at påpege hvordan den valgte dimension og pro-
blemstilling kunne tænkes relateret til de to øvrige dimensioner; 

– være i stand til at kende den relevante teoretiske litteratur og kun-
ne anvende den i analysen af en bestemt kulturelt fænomen; 

– kunne systematisere og kommentere den relevante litteratur med 
henblik på dens anvendelse i besvarelsen af problemstillingen; 

– have opstillet en kvalificeret problemformulering og gennemført 
en analyse på baggrund af relevante begreber og relevant materia-
le; 

– kunne give konstruktiv kritik af de øvrige deltageres bidrag samt 
indarbejde den modtagne kritik i det videre forløb. 
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c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Seminarrækken ligger i forlængelse af dimensionskurserne på 2. og 3. 

semester (sprog, litteratur, historie/samfundsforhold) og fører frem til 
BA-projektet. Den studerende kan vælge sin problemstilling fra et af 
de tre dimensionskurser, fra et valgfag eller efter aftale med fagets un-
dervisere. I løbet af kurset gennemgås de metodologiske og formelle 
krav til universitetsopgaver samt sammenhænge mellem studiets tre 
dimensioner og disses konsekvenser for den konkrete problemstilling. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Seminarer med oplæg og vejledning.  
 
e)  Pensum:  
 Det forventes, at de studerende selv fremfinder materiale til deres op-

gave.  
 
f)  Bedømmelseskriterier:  
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og bachelorprojek-

tets niveau lægges der vægt på i hvilken grad den studerende lever op 
til uddannelsens kompetencemål 1-15.  

 
g) Eksamensbestemmelser:  
 Kurset afsluttes med en porteføljevurdering. Den studerende skal i 

forløbet have bidraget med stadigt forfinede oplæg til BA-projektet, 
som diskuteres på seminarerne. I porteføljemappen indgår notater om 
de afleverede oplæg samt om den studerendes aktivitet under semina-
rerne. 

  
Prøveform: Præsentation og skriftlige opgaver, der udgør dele af 

en samlet portefølje: ultimo februar præsenteres/afle-
veres en problemstilling. Medio april præsenteres pro-
blemformulering teori/begreber og empiri samt en 
skitse til indledningen. Medio maj præsenteres et ud-
kast til en del af analysen. Porteføljen evalueres sam-
let.  

Censur: Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning:  5 ECTS 
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Eksamensbestemmelser ved reeksamen: 
 
Prøveform:  Hjemmeopgave 
Sideomfang: 10 sider 
Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning:  5 ECTS 
 
 

§ 25. Bachelorprojekt  
 (Bachelor Project) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

Der afholdes ikke undervisning med specifikt henblik på bachelorpro-
jektet, men de dimensionskurser, der udbydes af ‘Spanske og spansk-
amerikanske studier’ på studiets 2. og 3. semester, samt ‘Sprog og kul-
tur 2’ på 4. semester kan benyttes (se § 23-24). Vægtning: 15 ECTS.  

 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal godtgøre, at han/hun er i stand til at formulere og 

besvare et problem indenfor rammerne af spanskstudiet med tilbørlig 
hensyn til akademiske krav til strukturering og dokumentation og med 
inddragelse af relevante teoretiske og metodiske aspekter. Se endvide-
re målbeskrivelserne under dimensionskurser (§ 23-23c) og ‘Sprog og 
kultur 2’ (§24) 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 

Se under dimensionskurser (§ 23-239c) og ‘Sprog og kultur 2’ (§24) 
 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Se under dimensionskurser (§ 23-23c) og ‘Sprog og kultur 2’ (§24) 
 
e)  Pensum: 
 Ikke relevant. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på 5. semester på 
bacheloruddannelsen lægges der vægt på, i hvilken grad den studeren-
des præstation lever op til målbeskrivelsen samt til de generelle kom-
petencemål for uddannelsen (se § 2). Karakteren gives i henhold til 
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gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendt-
gørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Opgavens emne aftales med en eksamensberettiget underviser, der 

dernæst fungerer som vejleder. Problemformuleringen, arbejdstitel og 
foreløbig litteraturliste forelægges vejleder til godkendelse senest 1. 
maj. Kan vejleder ikke godkende problemformuleringen kontaktes den 
studerende inden for 10 dage, og den studerende har derefter en frist 
på 14 dage til at indlevere en ny problemformulering. Bachelorprojek-
tet skal afleveres 1. september på studiets 5. semester. Det sproglige 
niveau skal være til ‘bestået’, og indholdet tæller dobbelt i forhold til 
den sproglige formulering, dvs. det sproglige tæller 1 og indholdet 2. 
Opgavens omfang: min. 20, maks. 25 normalsider (1 studerende), min. 
40, maks. 50 normalsider (2 studerende) inklusive citater, bibliografi, 
fodnoter, tabeller, grafer og eksempler (et evt. mere omfattende eks-
empelmateriale samt evt. billeder og fotos placeres i et appendiks, der 
ikke er inkluderet i omfangsangivelsen). Opgaven skal være i overens-
stemmelse med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opgaver« 
ved ‘Spanske og spanskamerikanske studier’, SDU. Opgaven skrives 
på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. Hvis opgaven er 
skrevet på dansk skal resuméet skrives på spansk. Hvis opgaven er 
skrevet på spansk skal resuméet skrives på dansk. 

 
Prøveform:  Hjemmeopgave 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Ja, Maks. 2 deltagere. Der skal tydeligt fremgå, 

hvilke sider den enkelte studerende har skrevet. 
Sideomfang:  20-25 normalsider, 40-50 normalsider for projekt 

med 2 studerende.  
Resumé på maks.  1 normalside pr. studerende. 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  15 ECTS 
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B. Tilvalg 
 
 
 
§ 26. Historie og samfundsforhold  
 (History and Social Studies) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 5. og 6. semester. Vægtning: 5 ECTS pr. semester, i 
alt 10 ECTS. 

 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• have et overblik over de store linjer i Latinamerika og Spaniens 
historie fra begyndelsen af 1900-tallet og til i dag  

• have en grundlæggende viden om økonomiske, sociale og politi-
ske forhold i de spansksprogede områder med særlig vægt på pe-
rioden fra midten af 1900-tallet og set i landenes internationale 
kontekst. 

• kunne placere og diskutere konkrete historiske og samfundsmæs-
sige spørgsmål inden for rammerne af den overordnede historiske 
udvikling i de givne områder. 
 

c) Undervisningsfagets indhold: 
 Ved kurset gives en introduktion til de store linjer i Latinamerika og 

Spaniens historie fra begyndelsen af 1900-tallet og til i dag med sær-
ligt fokus på de økonomiske, sociale og politiske forhold og i landen-
des internationale kontekst. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af forelæsninger, øvelser med diskussion af 

tekster, billeder, tabeller, m.m. og deltagercentrerede former som 
gruppearbejde og studenteroplæg. Der gives mulighed for 1 skrive-
øvelse i 5. semester. 

 
e) Pensum: 
 Maks. 500 normalsider tekster på dansk, spansk eller engelsk, fordelt 

ligeligt på 5. og 6. semester. 
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f) Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på ba-

cheloruddannelsens 5. og 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad 
den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 3 nævnte generelle kompetencer, 
især nr. 3, 5, 7, 8, 9, 10 og 15 som faget i særlig grad understøtter. Ka-
rakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 
beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke be-
stået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
g) Eksamensbestemmelser: 

Efter 5. semester: 
Den studerende udarbejder en hjemmeopgave i december/januar i det 
gennemgåede stof. 
Der gives en eller flere tekster, ud fra hvilken/hvilke den studerende 
skal svare på en række overordnede spørgsmål/relatere teksten til det 
gennemgåede stof. Opgaven kan skrives på enten spansk eller dansk 
efter den studerendes eget valg. 
Der fordres evne til klar fremstilling og diskussion af væsentlige histo-
riske og/eller samfundsmæssige aspekter. 

 
Prøveform:  Individuel bunden hjemmeopgave 
Varighed:  72 timer 
Omfang:  6-10 normalsider 
Censur: Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået /ikke bestået 
Vægtning:  5 ECTS 
 
Reeksamen er en intern censur med to eksaminatorer. 

 
Efter 6. semester: 
Der afholdes en mundtlig prøve på spansk med udgangspunkt i andet 
semesters pensum. 
Eksamen kan tage udgangspunkt i enten en ukendt tekst og/eller et el-
ler flere spørgsmål. Der fordres evne til klar fremstilling af væsentlige 
historiske og/eller samfundsmæssige aspekter og evne til at indgå i di-
alog om emnet med eksaminator. 
 
Prøveform:  Mundtlig prøve 
Varighed: 25 minutter inkl. bedømmelse 
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Forberedelse:  50 minutter 
Hjælpemidler:  Alle trykte hjælpemidler må benyttes 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse: Én karakter efter 7-trinsskalaen. Såvel indhold som 

sprogfærdighed skal vurderes til mindst 02 for at 
eksamen er bestået. 

Vægtning:  5 ECTS 
 

 
§ 27. Kulturhistorie  
 (History of Culture) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 timer ugentligt i 5. semester og 2 timer ugentligt i 6. semester. 
 Vægtning: 5 ECTS pr. semester, i alt 10 ECTS. 
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• besidde en faglig viden om sprogområdets centrale fænomener og 
forestillinger (f.eks. inden for religion, myter, symboler, skik og 
brug) samt kulturelle udtryk i bred forstand (blandt andet littera-
tur, arkitektur, maleri, film) med udgangspunkt i fænomeners be-
tydning i nutiden 

• demonstrere et tilstrækkeligt overblik over områdets centrale kul-
turelle fænomener for at kunne placere deres udtryksformer, her-
under litterære, i deres historiske og samfundsmæssige kontekst 
(f.eks. i deres relation til »ismer« og epokebegreber) 

• være i stand til at genkende en bestemt stil inden for en kunsthi-
storisk periode og samtidigt adskille en bestemt stil fra de andre 
via en kontrastiv analyse 

• kunne relatere de forskellige kulturelle fænomener til bestemte 
idéhistoriske tankegange inden for et bestemt sprogområde. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til forskellige kulturelle fænomener (litte-

ratur, arkitektur, maleri, skulptur og film) inden for det spansksproge-
de område (Spanien og Latinamerika). Disse fænomener placeres i en 
kulturhistorisk kontekst og i en idéhistorisk kronologi.  
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d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 

diskussioner om de gennemgåede emner. 
 
e) Pensum: 
 En eller flere fremstillinger af oversigtsmæssig karakter af det spansk-

talende områdes kultur eller litteratur højst 300 normalsider samt højst 
500 normalsider tekstprøver, fordelt ligeligt på Spanien og Latiname-
rika. 

 
f) Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på ba-

cheloruddannelsens 5. og 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad 
den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 3 nævnte generelle kompetencer, 
især nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14 og 15, som faget i særlig grad understøt-
ter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivel-
sen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g) Eksamensbestemmelser: 
 Efter første semester afholdes eksamen ved en hjemmeopgave på 

spansk i det gennemgåede stof om Spanien. Underviseren fastsætter 
tidspunktet for aflevering af opgaven, dog senest den 10. januar. Der 
gives 2 uger til besvarelsen. 

 
Prøveform:  Individuel bunden hjemmeopgave 
Sideomfang:  6-8 normalsider pr. studerende 
Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
Efter andet semester afholdes en mundtlig prøve på spansk med ud-
gangspunkt i andet semesters pensum (om Latinamerika). Ved eksa-
men præsenteres den studerende for en tekst (et kulturelt udtryk) på 
ca. 1 normalside, som skal analyseres i et kulturhistorisk perspektiv. 

 
Prøveform: Mundtlig individuel prøve 
Varighed:  30 minutter inkl. bedømmelse 
Forberedelse:  30 minutter 
Hjælpemidler:  Alle trykte hjælpemidler må benyttes 
Censur:  Ekstern prøve 
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Bedømmelse:  Én karakter efter 7-trinsskalaen. Sprogfærdigheden 
skal bedømmes til bestået, for at eksamen er bestået 

Vægtning:  5 ECTS 
 

 
§ 28a. Mundtlig Kommunikation 1  
   (Oral Communication 1) 
 
a)  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: 2,5 ECTS 
 
b) Målbeskrivelse: 
 
 Talefærdighed: Den studerende skal i et enkelt sprog i moderat tale-

tempo og uden meningsforstyrrende fejl kunne 
– meddele sig om almindelige forhold i dagliglivet og udtrykke sine 

erfaringer og holdninger i en samtalesituation 
– referere/resumere en begivenhed eller tekst 
– præsentere sig selv/andre/ sagsforhold og  
– indhente oplysninger/ give meddelelser ved direkte og telefonisk 

henvendelse.  
 Den studerende skal kunne gøre brug af almindelige fraser af relevans 

for den daglige kommunikation samt beherske strategier til at tage og 
give ordet i dialog med én samtalepartner. 

 Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne  
– forstå eksplicit formulerede meddelelser om almindeligt kendte 

forhold 
– forstå hovedindholdet af almindelige informationer i audiovisuel-

le medier samt  
– indgå i dialog med én samtalepartner i moderat taletempo. 

 Læsefærdighed: Den studerende skal kunne forstå korte, enkle nutidi-
ge tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og emner, herunder 
almindeligt forekommende deskriptive og narrative tekster. 

  
c) Undervisningsfagets indhold: 

Der inddrages praktiske øvelser med relativt lettilgængelige nutidige 
trykte og audiovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk 
og litterær karakter med henblik på at lære den studerende at beherske 
(lytte, fremstille) relativt enkle og bundne diskurstyper som beskrivel-
se, referat, præsentation, forespørgsel, holdningstilkendegivelser.  



 53 

 Som et middel til at opnå en passende udtale gennemgås udtaleregler 
med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende med 
dansk som modersmål. 

 Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for 
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse 
(evt. i samarbejde med Skriftlig Sprogproduktion og Grammatik). 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 

praktiske øvelser og er i høj grad baseret på de studerendes aktive del-
tagelse. 

 
e)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bachelorud-

dannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvil-
ken grad den studerende behersker de i §2 nævnte generelle kompe-
tencemål, især nr. 7, 8 og 10. Bedømmelsen bestået/ikke bestået mar-
kerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set 
beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f) Eksamensbestemmelser: 

Prøveform: Faget afvikles ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstil-
lende deltagelse i undervisningen. Ved aktiv forstås, at 
man deltager i de med undervisningen forbundne akti-
viteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, 
tests, mindre skriftlige øvelser, etc.). Underviseren 
specificerer ved undervisningens start, hvilke aktivite-
ter der indgår i kurset. Med regelmæssig forstås delta-
gelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfreds-
stillende forstås, at de mundtlige oplæg vurderes til 
bestået i henhold til fagets målbeskrivelse (se pkt. b).  

Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået 
Vægtning:  2,5 ECTS  

 
Aktiv deltagelse i undervisningen kan efter studienævnets bestemmel-
se erstattes af en mundtlig prøve. Der stilles en opgave evt. i form af 
en ekstemporaltekst på maks. 1 normalside.  
  
Prøveform: Mundtlig prøve 
Varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse 
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Forberedelse: 20 minutter 
Hjælpemidler: Tilladt. Ordbøger 
Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 2,5 ECTS  

 
Reeksamen afvikles som mundtlig prøve.  
 
 
§ 28b. Mundtlig Kommunikation 2  
   (Oral Communication 2) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 2 timer ugentligt i 6. semester.  
 
b) Målbeskrivelse: 
 Talefærdighed: Den studerende skal i et rimeligt tempo, uden væsent-

lige sproglige fejl og med anvendelse af adækvat og rimeligt nuance-
ret ordforråd kunne 
– beskrive og vurdere sagsforhold og personer,  
– give et dækkende referat af en skrevet eller talt tekst eller dialog 

samt  
– argumentere for/imod synspunkter, herunder anvende overtalelses-

strategier. Endvidere skal den studerende kunne give vejledning 
og instruktion samt kunne omsætte en almindelig nutidig tekst 
med et samfundsrelevant indhold til talesprog. 

 Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne forstå og indgå i dialog 
med samtalepartnere i normalt taletempo. 

 Læsefærdighed: Den studerende skal fuldt ud kunne forstå almindeli-
ge tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og være i stand til at 
skelne mellem forskellige stillejer. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: 
 Der inddrages praktiske øvelser med forskellige nutidige trykte og au-

diovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk og litterær 
karakter med henblik på at lære den studerende at beherske (lytte, 
fremstille) forskellige diskurstyper som  

 * nuanceret beskrivelse af personer, ting og steder,  
 * fremstilling af egne og andres meninger 
 * debatindlæg 
 * resume af foredrag og dialoger 
 * instruktioner 
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 Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for 
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse 
(evt. i samarbejde med Skriftlig sprogproduktion og Grammatik). 
Til støtte for indlæringen kan læses relevant sprogindlæringsteori med 
udgangspunkt i de gennemgåede diskursformer. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt 
praktiske øvelser o.lign. og er i høj grad baseret på de studerendes ak-
tive deltagelse. 

 
e) Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bachelorud-

dannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvil-
ken grad den studerende behersker de i §2 nævnte generelle kompe-
tencemål, især nr. 6, 7, 8 og 10. Bedømmelsen bestået/ikke bestået 
markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet 
set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f) Eksamensbestemmelser: 

Den studerende skal i løbet af kurset bestå en test inden for de øvede 
færdigheder (typisk i slutningen af undervisningsforløb). Testen afhol-
des i en undervisningstime og kan have form af samtale, interviews, 
rollespil eller lignende. Tidspunktet for afholdelsen af testen meddeles 
ved undervisningens begyndelse samt ved opslag. 

 
Prøveform:  Mundtlig prøve med indtil 4 deltagere 
Varighed:  Fastsættes af underviseren 
Forberedelse:  Fastsættes af underviseren 
Hjælpemidler:  Fastsættes af underviseren 
Sprog: Spansk  
Censur:  Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse:   Bestået/ikke bestået. Der gives individuel bedøm-

melse 
Vægtning: 2,5 ECTS  
  

 Reeksamen: 
 
 Prøveform:  Mundtlig, individuel 
 Varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse 
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 Forberedelse:  20 minutter 
 Hjælpemidler:  Ordbøger 
 Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
 Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
 Vægtning: 2,5 ECTS  
 
 
§ 29. Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1+2  
 (Written Text Proficiency and Grammar 1 and 2) 
 
a) Undervisningens omfang:  
 3 timer ugentligt i 5. semester og 2 timer ugentligt i 6. semester.  
 Vægtning: 5 ECTS pr. semester, i alt 10 ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal kunne 

• kommunikere korrekt på spansk, dvs. overholde de grammatiske, 
leksikalske og morfologiske normer  

• tilpasse sproget til situation og modtager  
• producere forskellige teksttyper med de dertil knyttede karak-

teristiske diskursive, grammatiske og leksikalske træk 
• anvende fagets hjælpemidler på en relevant og konstruktiv måde 

 
c) Undervisningsfagets mål og indhold:  
 Det overordnede formål med faget er at lære de studerende at kommu-

nikere korrekt og situations- og modtageradækvat på spansk. De stu-
derende trænes i at producere forskellige teksttyper og de dertil knyt-
tede karakteristiske diskursive, grammatiske og leksikalske træk. Dette 
sker gennem praktiske øvelser og gennemgang af den relevante teori. 
Øvelserne består i fremstilling af forskellige teksttyper herunder over-
sættelse og f.eks. præsentationer, beskrivelser, brochuretekster, refera-
ter, holdningstilkendegivelser (f.eks. læserbreve), forespørgsler. Un-
dervisningen tilrettelægges med en passende progression og med stær-
kere inddragelse af tekstuelle kriterier (argumentationsforløb, modta-
gerrelation, pragmatik osv.) hen over de to semestre. Den studerende 
tilbydes 6 hjemmeopgaver i hvert semester. 

 
 Grammatik 

I 5. semester bruges én ugentlig time på at gennemgå relevante gram-
matiske strukturer med henblik på at etablere et ensartet grundlag og 
indøve den basale grammatik, herunder sætningsanalyse. I forbindelse 
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med øvelserne gennemgås grammatiske problemer ud fra en kontrastiv 
synsvinkel. Undervisningen i den grundlæggende grammatik tilrette-
lægges således, at den i hovedtræk er gennemgået ved udgangen af 6. 
semester. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen omfatter oplæg ved underviser og studerende samt 
gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og 
andre eksempler. 
 

e)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen og til eksamensformen 

og niveauet på det pågældende semester på BA-uddannelsen lægges 
der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 
ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere 
vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompe-
tencer, der er beskrevet i beskrevet i paragraf 3, særligt pkt. 8 og 10. 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, 
som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke 
bestået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f) Eksamensbestemmelser:  

5. semester: 
Den studerende skal i løbet af kurset bestå 3 hjemmeopgaver i det gen-
nemgåede stof ud af de sidste 5 udbudte. Tidspunkt for udlevering og 
aflevering fastsættes af underviseren ved undervisningens begyndelse 
og meddeles ved opslag. 

 
Prøveform: Bunden hjemmeopgave 
Sideomfang: Afhænger af opgaven 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur: Intern prøve, én eksaminator 
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 
Vægtning: 5 ECTS 
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Reeksamen i forlængelse af undervisningen har form af en skriftlig 
prøve:  

 
Prøveform:  Skriftlig eksamen under tilsyn, computer skal be-

nyttes 
Prøvetid: 3 timer 
Hjælpemidler: alle, se § 11 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 

 
Reeksamen kan også afvikles ved, at den studerende i 2. semester be-
står et antal af de opgaver, som udbydes i 2. semester, svarende til an-
tallet af ikke-beståede opgaver i 1. semester, efter de samme eksa-
mensbestemmelser som for opgaverne i 1. semester. 

 
6. semester: 
Der afholdes en skriftlig eksamen i grammatik, hvor den studerende 
med udgangspunkt bl.a. i sætninger på dansk eller på spansk skal prø-
ves i centrale grammatiske emner inden for spansk.  

 
Prøveform:  Skriftlig eksamen under tilsyn, computer skal 

benyttes 
Varighed:  3 timer 
Hjælpemidler: Tosprogede ordbøger og spansk-spanske ordbø-

ger  
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning: 5 ECTS 
 

 
§ 30. Oversættelse spansk-dansk  
  (Translation Spanish – Danish) 
 
a) Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 
b) Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus  

• være i stand at oversætte en middelsvær ikke fagsproglig tekst fra 
spansk til dansk med overholdelse af grammatiske, semantiske og 
pragmatiske konventioner 
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• være i stand til at træffe velbegrundede og konsistente valg ved 
oversættelsen ved at finde funktionelt ækvivalente udtryk på 
dansk  

 
c) Undervisningsfagets indhold: 
 Der arbejdes på basis af et tekstkorpus (maks. 50 ns) af uforkortede 

(sag) prosatekster af forskellig art, hvoraf der oversættes uddrag. Den 
studerende trænes således i oversættelse under hensyntagen til en 
tekstmæssig helhed. 

 
d ) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på dansk som klasseundervisning, gruppear-

bejde, skriftlige øvelser og e-læring. 
 
e) Pensum: 
 maks. 50 normalsider.  
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bache-

loruddannelsens 6. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 3 nævnte generelle kompetencer, 
især pkt. 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbe-
skrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 
 

g)  Eksamensbestemmelser: 
Oversættelse til dansk af en spansk prosatekst på max. 1600 typeenhe-
der. Teksten er en del af det tekstkorpus, der har ligget til grund for 
undervisningen, men den har ikke været anvendt til oversættelse i un-
dervisningen. 

 
Prøveform:  Individuel skriftlig prøve på dansk under tilsyn, 

computer skal benyttes 
Varighed:  5 timer 
Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler tilladt 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
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§ 31. Dimensionskursus i litteratur 2  
 (Literary Subject 2) 

  (Litterært tema og metodik) 
 

a) Undervisningens omfang: 
2 ugentlig timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 

b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• være i stand til at formulere, afgrænse, besvare og formidle pro-
blemstillinger inden for det litterære område  

• besidde grundig indsigt i et afgrænset litterært emne 
• kunne bruge relevante metodologiske og analytiske modeller 
• kende de relevante teorier, som er basis for metoden og de analy-

tiske modeller 
• kunne genkende essensen af de kulturelle fænomener og benytte 

relevante værktøjer til refleksion og analyse af disse. 
 

c)  Undervisningens indhold: 
 Emnet skal være relevant for den litterære og kulturelle dimension og 

have relation til et eller flere af de litteræranalytiske værktøjer der er 
gennemgået i Dimensionskursus i litteratur 1. Eksempel: Brug af en 
bestemt teoretisk ramme for at analysere en eller flere tekster, forfat-
tere, genrer, litterære tendenser, etc., indenfor det spanske/latiname-
rikanske kulturområde.  

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 
studenteroplæg, øvelser og e-læring. 

 
e)  Pensum: 

Der gennemgås et læsepensum på 400-600 normalsider. 
 
f) Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på ba-
cheloruddannelsens 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 3 nævnte generelle kompetencer, 
især 1-11, og 13-15 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren 
gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 
i karakterbekendtgørelsen.  



 61 

g)  Eksamensbestemmelse: 
 Eksamen består af en hjemmeopgave, som afleveres i slutningen af 

semesteret. Opgaven stilles af underviseren midt i semesteret. Opga-
ven skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og formel-
le kriterier for skrivning af opgaver« ved ‘Spanske og spanskameri-
kanske studier’. Opgaven udarbejdes på spansk. Sprogfærdigheden 
skal bedømmes til bestået for at eksamenen er bestået. 
 
Prøveform:  En hjemmeopgave på spansk 
Sideomfang: 10 normalsider 
Flere studerende  
kan bidrage til  
besvarelsen:  Nej 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 
814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universite-
terne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2010 eller 
senere.  
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved 
sommereksamen 2014. 
 
Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og 
som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til studie-
nævnet herom. 
 
Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efter-
følgende at vende tilbage til en tidligere ordning. 
 
 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 11. januar, 
12. april, 14. juni 2010 samt 7. januar og 16. marts 2011. 
 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 12. maj 2011. 
 
 
 
Overgangsbestemmelser 
 
I samtlige tilfælde overføres den opnåede karakter direkte. I de tilfælde, 
hvor en eksamen fra 2005-studieordning har B/IB, overføres denne bedøm-
melse, selv om der i 2010-studieordning måtte være indført 7-trinsskala. 
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BACHELORUDDANNELSEN 
Indholdet i denne studieordning svarer til indholdet i studieordning 2005, 
revideret 2007, 2008 og 2009. I forhold til studieordning 2003, jf. nedenfor.  
 
Studieordning 2003 Studieordning 2005/2010 

Historie og samfundsforhold Historie og samfundsforhold 

Kulturhistorie Kulturhistorie 

Mdt. kommunikation 1 Mdt. kommunikation 1 

Mdt. kommunikation 2 Mdt. kommunikation 2 

Skr. sprogproduktion og grammatik 
1+2+3 

Skr. sprogproduktion og gramma-
tik 1+2+3 

Introduktion til fagets videnskabsteori Humanioras videnskabsteori 1 + 2 

Grammatik 2 Kontrastiv grammatik 

Litterær analyse Dimensionskursus i litteratur 1 

Oversættelse spansk-dansk Oversættelse spansk-dansk 

Lingvistisk emne Dimensionskursus i sprog 

Litterært emne Dimensionskursus i litteratur 2 

Historisk metode Dimensionskursus i historie og 
samfundsforhold 

Spansk i globalt perspektiv 
Introduktion til sprogvidenskab Sprog og kultur 1 

 Sprog og kultur 2 

 Interkulturel kommunikation 

Bachelorprojekt Bachelorprojekt 
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Almen del 
 
IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske 

   studier ved Syddansk Universitet 
 
 
 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser 
 
 
Revideret af dekanen den 1. september 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen  
 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere 
fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. § 24, 
stk. 7 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universi-
teterne).  
 




