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Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-04-04 och senast reviderad 2018-09-11
av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen på förslag från studierektor.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Grekiska I, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
020A
020B
020K
020L
020O

Benämning
Grammatik och textstudium
Jonisk prosa: Herodotos
Prosa: Koine
Epik: Iliaden
Drama

Högskolepoäng
7.5
5
2.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen omfattar följande delkurser:
1. Grammatik och textstudium 1, 7,5 hp
Den attiska formläran och syntaxen repeteras och fördjupas till aktivt behärskande. Översättning till grekisk
prosa övas. Ingående läsning av attisk prosa, företrädesvis Lysias och/eller Demosthenes, med särskild tonvikt
på syntax, semantik och stilistik.
2. Jonisk prosa: Herodotos, 5 hp
Ett urval från Herodotos Historia läses med uppmärksamhet på språk, innehåll och form. En allmän inledning
till den joniska dialekten och den joniska prosan ges och en översiktlig framställning läses. I kursen ingår
även läsning av Herodotos Historia i översättning.
3. Prosa: Koine, 2,5 hp
Ett urval koinetexter, valda från t.ex. Nya Testamentet, läses med uppmärksamhet på språk, innehåll och
form. En översiktlig framställning av koine läses noggrant.
4. Epik: Iliaden, 7,5 hp
Av Homeros Iliaden läses en hel sång eller ett urval verser. Hela Iliaden läses i översättning. Texterna läses
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med uppmärksamhet på språk, innehåll och form. En grundläggande genomgång av hexameter ingår. Den
grekiska epikens framväxt och funktion under arkaisk tid studeras och en översikt ges av de homeriska
eposens betydelse för grekisk litteratur. En översiktlig framställning av Homeros och homerisk grekiska läses
noggrant.
5. Drama, 7,5 hp
En tragedi eller komedi läses i original med uppmärksamhet på språk, innehåll och form. Därtill läses en
tragedi i översättning. Kunskaperna i metrik fördjupas och vidgas. Dramats historiska och funktionella
bakgrund, dess struktur och utveckling studeras. En översiktlig framställning av det grekiska dramat läses
noggrant.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Grammatik och textstudium 1, 7,5 hp ska studenten kunna:
- genomföra självständiga och väsentligen korrekta analyser på både syntaktisk och semantisk nivå av attisk
retorikprosa
- grammatiskt analysera, tolka och översätta attisk retorikprosa till svenska med hjälpmedel (lexikon,
grammatik).
För godkänt resultat på kursens del Jonisk prosa: Herodotos, 5 hp ska studenten kunna:
- grammatiskt analysera, tolka och översätta jonisk prosa med hjälp av kommentar och lexikon
- redogöra kortfattat för Herodotos Historia (struktur, innehåll, samt inflytande)
- redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan öst- och västjoniska (attiska).
För godkänt resultat på kursens del Prosa: Koine, 2,5 hp ska studenten kunna:
- grammatiskt analysera, tolka och översätta prosa på koine med hjälp av kommentar och lexikon.
För godkänt resultat på kursens del Epik: Iliaden, 7,5 hp ska studenten kunna:
- grammatiskt analysera, tolka och översätta homerisk text med hjälp av kommentar och lexikon
- redogöra översiktligt för huvuddragen av homerisk grekiska, den homeriska stilen samt innehållet och teman
i Iliaden
- analysera hexametervers.
För godkänt resultat på kursens del Drama, 7,5 hp ska studenten kunna:
- göra en metrisk analys av det lästa dramat
- grammatiskt analysera, tolka och översätta dramatexter från grekiska med hjälpmedel (lexikon,
grammatik)
- redogöra översiktligt för den studerade författaren och verket (inkl aspekter som t ex genretillhörighet,
dialekt, datering och dylikt).
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

a) Samtliga delkurser examineras genom muntliga redovisningar och hemtentamen. Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
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e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats http://www.su.se/romklass/.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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