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LAT115 Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs, 7,5
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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-04-01 och senast
reviderad 2014-08-19 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen LAT115, Latinet som språk och kulturbärare, 7,5 högskolepoäng, ges som
fristående kurs på grundnivån. Kursen utgör tillsammans med kurserna LAT111,
Introduktionskurs i latin I, 7,5 högskolepoäng, LAT112, Introduktionskurs i latin II,
7,5 högskolepoäng, och LAT113, Latin, Textkurs, Antika latinska texter, 7,5
högskolepoäng, grundkursen i ämnet latin. Grundkursen, 30 högskolepoäng, är det
inledande studiet i ämnet och förbereder för en kandidatexamen.
Huvudområde

Fördjupning

Latin

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse
- i stora drag redogöra för latinets historiska kontext och de olika perioderna i latinets
litteraturhistoria samt ge en grundläggande beskrivning av latinets roll som bärare av
kulturarv och idéutveckling genom Västeuropas historia,
Färdigheter och förmåga
- reflektera över latinets nutida symbolvärde,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förhålla sig kritiskt till antikhistoriska källor och översättningar av latinska källtexter i
olika typer av media.
Innehåll

Studenten tillägnar sig en övergripande förståelse för latinets historiska kontext och en
grundläggande orientering i dess litteraturhistoria samt en uppfattning om latinets roll
som bärare av det västeuropeiska kulturarvet och idéutvecklingen. Därutöver fokuserar
kursen på latinets betydelse för de moderna språkens utveckling och dess roll som källa
till lånord och vetenskaplig terminologi. I kursen ingår också reflektioner över latinets
symbolvärde i nutida populärkultur.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

För att bli godkänd på kursen krävs utöver godkänt resultat på hemtentamen att
studenten gjort inlägg i Diskussionsforum för varje lektionstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
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.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig. I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar
garanteras studenten tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle)
under en tid av ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
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Kursvärdering

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

Föreliggande kurs, LAT115, Latinet som språk och kulturbärare, 7,5 högskolepoäng,
motsvarar en fjärdedel av kursen LAT110, Grundkurs i Latin, 30 högskolepoäng, och
kan därför inte ingå i en kandidatexamen tillsammans med denna.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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