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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2018-02-15 och senast reviderad 2018-12-06. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2018-12-06, höstterminen 2018.
 
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 
Inplacering
Kursen ges som fristående kurs. 

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

redogöra för huvuddragen i de romerska diktverkens innehåll och berättelser, 

 
Färdigheter och förmåga

INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

LIB010    Antikens litterära mästerverk: De stora latinska diktverken, 7,5
högskolepoäng
Literary Masterpieces of Classical Antiquity: The Great Roman Poems, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Liberal Arts GXX, Grundnivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras



•

•

på grundläggande nivå redogöra för hur den romerska litteraturen nått oss idag och
på vilket sätt texttraderingen har påverkat våra förutsättningar att förstå verken, 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa grundläggande förmåga att förhålla sig kritiskt till översättningar och andra
återgivningar av den antika litteraturen idag. 

 
Innehåll
Kursen fokuserar på de mest inflytelserika romerska diktverken från antiken. I första
hand läses Horatius och Catullus poesi, Vergilius Aeneiden, Ovidius Kärlekskonsten och
hans Metamorfoser. Inga förkunskaper i latin krävs; studenterna möter texterna framför
allt i utdrag med linjär översättning vilket möjliggör närläsning av texten under lärares
handledning för den som saknar färdigheter i de klassiska språken. Verkens berättelser
står i centrum, men kursen ger samtidigt en inblick i latinet som språk, i texternas
bevarande från antiken till våra dagar och i de klassiska språken och den klassiska
litteraturen som forskningsområde idag. Kursen är en allmän orientering i klassisk
litteratur och filologi, och kan också tjäna som förberedelse för studier på
kandidatprogrammet Liberal Arts. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Examination sker genom skriftliga eller muntliga uppgifter. 
  
 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

32/

LIB010    Antikens litterära mästerverk: De stora latinska diktverken, 7,5 högskolepoäng / Literary Masterpieces
of Classical Antiquity: The Great Roman Poems, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle



  
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder. 
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