Humanistiska och teologiska fakulteterna

LATA02, Latin: Klassisk prosa och poesi I, 15 högskolepoäng
Latin: Classical Prose and Poetry I, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-30 och senast reviderad 2016-0830. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-30, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Latin

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen i det klassiska latinets syntax, formlära och
vokabulär,
• kunna redogöra för de lästa texternas historiska och kulturhistoriska kontext samt
författare,
• kunna redogöra för delar av den latinska poesins metrik,
• ha viss kännedom om den antika romerska retoriken,

Färdighet och förmåga
• kunna översätta antika latinska originaltexter med hjälp av grammatiska
kommentarer,
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• kunna läsa dikter på några vanliga antika versmått,
• kunna visa god färdighet vid användande av latin-svenskt lexikon,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja och värdera kulturella företeelser i det romerska samhället ur ett
historiskt perspektiv.

Kursens innehåll
Kursen ger ökade kunskaper i klassiskt latin och studenterna utvecklar sina färdigheter
i att översätta klassisk romersk prosa och poesi. Texterna studeras i sin historiska
kontext.
Kursen består av följande delkurser:
1. Klassisk prosa, 10 högskolepoäng,
2. Klassisk poesi, 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras i samband med ett par obligatoriska undervisningstillfällen
under delkursens gång, samt genom skriftlig salstentamen vid dess slut.
Delkurs 2 examineras genom muntlig tentamen vid delkursens slut.
Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås, om det är förenligt med
kursmålen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 10 av kursens högskolepoäng samt
minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LATB02, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen kan läsas som hel, fristående kurs. Tillsammans med LATA01,15 hp,
utgör den latinets grundkurs. De båda kurserna täcker olika epoker inom latinet
och kan läsas i valfri ordning.
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2. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Classical Prose
2. Classical Poetry
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Prov/moment för kursen LATA02, Latin: Klassisk prosa och poesi I
Gäller från H09
0901 Klassisk prosa, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Klassisk poesi, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

