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Sensorveiledning  

SPA2102 Spansk språk: pragmatikk 
 
Emneside: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA2102/ 
 

Læringsutbytter 

Kandidaten kan 

- redegjøre for grunnleggende ideer innenfor pragmatikken 
- anvende kunnskap om disse ideene i analyser av muntlig og skriftlig spansk 
- identifisere relevante problemer innenfor pragmatikk 

- gjennomføre en enklere undersøkelse av pragmatiske fenomener 
- presentere undersøkelsen i skriftlig form på akademisk spansk 

 
Eksamensform 

Eksamensformen er en semesteroppgave der studentene selv velger tema, problemstilling, 

teori(er) og materiale. Studentene kan avklare dette med faglærer på forhånd og få hjelp til ev. 
avgrensninger, litteratur e.l. Hovedmålet med oppgaven er at studentene skal analysere 

materialet ved hjelp av én eller flere pragmatiske teorier. Karakterene på endelig innlevert 
semesteroppgave vil gjenspeile i hvilken grad kandidatene viser at de har oppnådd 
læringsutbyttene (se over). I en god besvarelse er det viktig at studentene forholder seg 

selvstendig til pensum og bruker egne ord, også ved presentasjonen av teorien. Det er også 
avgjørende om kandidaten har en klar framstilling med tanke på både oppbygging, stilnivå 
og språk. Studentene har tilgang til fire tidligere innleverte semesteroppgaver som er vurdert 

til A eller B. I løpet av semesteret består en dobbelttime av en gjennomgang av hvordan man 
skriver akademiske tekster. 

 
Oppgaven skal skrives på akademisk spansk og ha et omfang på ti sider +/- ti prosent. 
Litteraturliste, vedlegg og ev. forside og innholdsfortegnelse kommer i tillegg. Oppgaven skal 

følge vanlige krav til vitenskapelige tekster, med referanser og kildehenvisninger. Oppgaven 
skrives i Times New Roman skriftstørrelse 12 og med halvannen linjeavstand.    

 
Oppgaven skal inneholde følgende momenter: 
 

1) en innledning der studentene gjør rede for problemstilling/formål og ev. 
forskningsspørsmål og/eller hypoteser (dvs. forklare hva de skal gjøre), og hvorfor 

problemstillinga er interessant 
2) presentasjon av materiale, metode (dvs. hvordan de skal gå fram) og teorien(e) som 

blir anvendt, der kandidatene ved hjelp av egne ord og eksempler viser at de har 

forstått teorien(e)  
3) analyse av konkrete eksempler (ytringer) fra materialet i lys av teorien(e). Det er 

viktig at eksemplene blir satt i en kontekst slik at de gir mening for leseren. 
4) en oppsummering/konklusjon der kandidaten oppsummerer resultatene av analysen og 

diskuterer problemstilling/hypotese i lys av funnene 

5) litteraturliste 
6) Ev. vedlegg 

 
Fortrinnsvis skal teoriene være blant dem vi går gjennom i undervisninga, men hvis 
studentene har gode grunner for å benytte andre pragmatiske teorier, er det greit, forutsatt at 

det er avklart med faglærer på forhånd.  
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Materialet skal være spanskspråklig og kan eksempelvis utgjøre litterære verk (også 

oversettelser til spansk), avisartikler, tegneserier, taler, samtalekorpus, blogginnlegg, innlegg i 
kommentarfelt, filmer, episoder fra TV-serier e.l.  

 
Underveisevaluering 

Studentene leverer et utkast til nesten ferdig oppgave ca. fem uker før endelig innlevering. 

Oppgavene blir diskutert i de siste undervisningsøktene i form av hverandrevurdering og 
kommentarer fra faglærer.  

 
 

 

 


