Humanistiska och teologiska fakulteterna

LATC01, Latin: Latinet i körmusiken, 7,5 högskolepoäng
Latin: Latin in Choir Music, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-09 att gälla från och med 202003-09, höstterminen 2020.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de olika uttalen av efterklassiskt latin,
• kunna se övergripande grammatiska strukturer i kända liturgiska texter och
hymner på latin,
• kunna böja en del av latinets substantiv, adjektiv och verb,
• kunna översätta de mest frekventa latinska orden i de förekommande texterna,

Färdighet och förmåga
• kunna läsa efterklassiska latinska texter med italienskt och germanskt uttal,
• med hjälp av ordlistor och böjningsmönster kunna översätta ett urval liturgiska
texter och hymner från latin,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera latinets betydelse ur ett större historiskt perspektiv,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper i latin.

Kursens innehåll
Som huvudmaterial används mässans liturgiska texter och ett antal inom körmusiken
välkända latinska hymner. Utifrån dessa texter studeras latinets grundläggande syntax
och morfologi. Vidare övas olika typer av latinskt uttal fortlöpande under kursens
gång. Under kursen berörs även det efterklassiska latinets historia och betydelse.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner och gruppövningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en muntlig tentamen och en salstentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 godkänt resultat på såväl den muntliga som den skriftliga
tentamen. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på den
skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LATC01, Latin: Latinet i körmusiken
Gäller från H20
2001 Latin: Latinet i körmusiken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

