Humanistiska och teologiska fakulteterna

NYGA12, Nygrekiska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Modern Greek: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-02-08 och senast reviderad 2016-0218. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-02-18, vårterminen 2016.

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

Fördjupning

Nygrekiska

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 beskriva delar av nygrekisk litteratur och litteraturhistoria,
med lämplig terminologi kunna redogöra för den nygrekiska grammatiken,
kunna redogöra för det huvudsakliga innehållet i några nygrekiska litterära verk,
kunna förstå och redogöra för aspekter av det grekiska samhället och den
grekiska kulturen genom kursens litteratur,

Färdighet och förmåga
• kunna följa och förstå nygrekiskt talspråk i utvalda situationer,
• kunna kommunicera muntligen på nygrekiska i vardagliga situationer,
• kunna skriva enklare texter på nygrekiska,
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• kunna tillämpa den nygrekiska grammatiken,
• kunna använda grammatikböcker och lexikon samt hjälp av dessa kunna
översätta normalsvår prosa från nygrekiska till svenska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inom något område kunna ge uttryck för perspektiv på det grekiska samhället
och jämföra med svenska förhållanden,
• kunna förhålla sig kritiskt till det de källor som studeras inom kursen samt till det
egna kunskapsinhämtandet inom nygrekiska.

Kursens innehåll
I kursen studeras litteratur som läses såväl på originalspråk som i översättning.
Dessutom ingår utvidgade studier av det moderna Greklands litteraturhistoria och
kultur. I kursen ingår också fortsatt träning av såväl muntlig som skriftlig
språkfärdighet.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Skriftlig språkfärdighet, 10 högskolepoäng,
Dimotisk litteratur, 10 högskolepoäng,
Muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng,
Grammatik, 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På distans
ges den med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar
på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Delkurs 1 och delkurs 4 examineras genom skriftlig tentamen. Delkurs 2 examineras
genom både skriftlig och muntlig tentamen. Delkurs 3 tenteras genom muntlig
tentamen.
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 20 av kursens högskolepoäng samt
minst betyget godkänd på resterande poäng.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs NYGA01 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter NYGA02 och NYG612.
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. Written Proficiency,
2. Demotic Literature,
3. Oral Proficiency,
4. Grammar.
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Prov/moment för kursen NYGA12, Nygrekiska: Grundkurs
Gäller från V09
0901 Skriftlig språkfärdighet, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Dimotisk litteratur, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903 Muntlig språkfärdighet, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0904 Grammatik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

