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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
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908A

Benämning
Latinsk litteratur i översättning: romersk retorik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursens omfattar en introduktion till och en orientering om retorikens funktion och roll under senrepublik och
tidig kejsartid i antikens Rom, samt kunskaper om de författare och texter som ingår i texturvalet och talarnas
plats i den antika romerska litteraturen.
I kursen behandlas olika typer av texter med exempel från både den teoretiska retorikens system, som i
Rhetorica ad Herennium, och den praktiska retoriken i form av politiska och juridiska tal. Ett representativt
urval översatta texter av Cicero, Caesar, Sallustius, Tacitus och Quintilianus kommer att studeras.
I genomgången av texterna kommer vikt att läggas vid deras språk och struktur, förhållandet mellan talare och
historisk kontext samt de lästa författarnas egenart. Texterna diskuteras och analyseras ur ett stilistiskt,
litterärt och historiskt perspektiv.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:
- analysera den retoriska strukturen i en text
- identifiera, namnge och diskutera användningen av de i texterna ingående retoriska figurerna
- analysera ett tal utifrån stilistiskt, litterärt och historiskt perspektiv
- redogöra kortfattat för de lästa författarnas egenart och den historiska kontexten till deras verk
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och är obligatorisk. Frånvaro upp till motsvarande 20 procent kan
dock kompenseras med uppgift/er som meddelas av läraren.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras dels genom muntliga redovisningar på seminarierna, dels genom en skriftlig
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inlämningsuppgift.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig skala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) Kursens betygskriterier meddelas vid kursstart (se aktuell kursbeskrivning).
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs att kravet på obligatoriska närvaro tillgodosetts och att samtliga
examinationsuppgifter fått lägst betyget E.
e) Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av
en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på prov, om inte
särskilda skäl talar emot det. Hemställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg medges ej på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

Om kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt e under Kunskapskontroll och examination ovan.
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 kurslitteratur hänvisas till aktuell kursbeskrivning och till institutionens webb-plats
http://www.su.se/romklass/.
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