INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

SPL120

Äldre litteratur från Homeros till Petrarca, 7,5 högskolepoäng

Ancient literature from Homer to Petrarch, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2014-02-10 och
senast reviderad 2014-11-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-01-01,
vårterminen 2015.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Kursen ingår i följande program: 1) Internationella språkprogrammet
Huvudområde

Fördjupning

Antik grekiska

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Latin

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- namnge de viktigare förmoderna litterära genrerna, samt deras viktigaste författare
och verk;
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- översiktligt redogöra för respektive genres uppkomst och utveckling;
Färdighet och förmåga
- beskriva och, i viss mån, genrebestämma, antik och medeltida litteratur;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över den antika och medeltida litteraturens roll i den västerländska
kulturhistorien.

Innehåll

Kursen behandlar olika litterära genrer inom den antika och medeltida europeiska
litteraturen, med fokus på uppkomst, utveckling och intertextualitet (hur texter
påverkar varandra).
Via föreläsningar ges en historisk överblick över ursprung, tradering och förvaltande av
förmoderna texter från antiken till renässansen. Stort fokus läggs på
genrekaraktäristika. Vid seminarier fördjupar studenterna sina kunskaper om litterära
genrer, deras författare och verk, genom läsning av genre- och tidstypisk litteratur.
Aktuella texter studeras i svensk eller engelsk översättning.
Varje seminarium introducerar en specifik litterär genre, i allmänhet med avstamp i den
klassiska grekiskspråkiga kulturen. Genrens utveckling och betydelse för den senare
latinsk- och grekiskspråkiga världen studeras. Senare delen av kursen omfattar den
västeuropeiska och den bysantinska medeltidens litteratur och dess kopplingar till
antiken.

Former för undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom redovisning vid
examinerande seminariediskussioner samt genom en skriftlig hemtentamen via
universitetets lärplattform.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig.
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Betyg

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

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

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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