INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

GRE120

Grekiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Greek, Intermediate Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-02-14 och senast
reviderad 2019-06-25 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen GRE120 ges som fristående kurs och kan ingå i en kandidatexamen med
grekiska som huvudområde.
Huvudområde

Fördjupning

Antik grekiska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp av kursen GRE110,
Grekiska, Grundkurs, 30 högskolepoäng; eller på sammanlagt 22,5 hp av kurserna
GRE111, Grekiska, Grundkurs del 1, 15 högskolepoäng, och GRE112, Grundkurs, del
2, 15 högskolepoäng; eller godkänt resultat på kursen RKT135, Nya Testamentet med
grekiska, fördjupningskurs, 15 hp; eller motsvarande utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• uppvisa systematiska kunskaper i den grekiska syntaxen;
• uppvisa översiktliga kunskaper om den grekiska litteratur- och idéhistorien;
• uppvisa elementära kunskaper i grekisk metrik;
Färdigheter och förmåga

• uppvisa förmåga att självständigt förstå och tolka grekiska texter och placera in
dem i deras kronologiska och kulturella sammanhang;
• översätta enklare texter till grekiska;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• redogöra för sina insikter om sambandet mellan text och kontext och på en
grundläggande nivå reflektera kring dessa med avseende på de texter som studeras
under kursen.
Innehåll

Kursen består av fem delkurser med följande innehåll:
Delkurs 1:
Attisk prosa: Platon, 6 högskolepoäng (Attic prose: Plato, 6 Higher Education Credits)
Läsning av Platons Försvarstalet. En dialog (t.ex. Symposion) läses i översättning.
Introduktion till den antika filosofin i allmänhet och Platon i synnerhet.
Delkurs 2:
Attisk prosa: retorik, 6 högskolepoäng (Attic prose: rhetoric, 6 Higher Education Credits)
Läsning av Lysias och Demosthenes. Introduktion till allmänretoriken samt övningar i
retorisk analys.
Delkurs 3:
Homeros, 7,5 högskolepoäng (Homer,& 7,5 Higher Education Credits).
Läsning av Homeros. Språkliga, litterära och historiska kommentarer till de lästa
texterna. Presentation av metriken.
Delkurs 4:
Nytestamentlig grekiska, 7,5 högskolepoäng (New Testament Greek, 7,5 Higher
Education Credits)
Läsning av centrala texter i Nya Testamentet. I urvalet bör ingå textavsnitt ur
evangelierna och Uppenbarelseboken.
Delkurs 5:
Grammatik, 3 högskolepoäng (Greek grammar, 3 Higher Education Credits)
Översättningsövningar till grekiska, attisk formlära och syntax.
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Former för undervisning

Kursen består av seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom muntliga redovisningar och
skriftliga prov. När undervisningen äger rum på campus examineras delkurserna 1, 2, 3
och 4 muntligt genom aktivt deltagande på lektionerna, och delkurs 5 genom skriftlig
tentamen. När kursen ges via nätbaserad distansundervisning examineras delkurs 1, 2 , 3
och 4 genom aktivt deltagande vid kurstillfällena, och delkurs 5 genom skriftlig
hemtentamen via universitetets lärplattform.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den som
godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den studerande
har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att betygsättas.
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 student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För slutbetyget Väl godkänd krävs detta betyg på minst 15 högskolepoäng.
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

När kursen ges som nätbaserad distansundervisning förutsätter deltagandet tillgång till
dator med internetanslutning, hörlurar och mikrofon.
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Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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