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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-04-20 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2016-05-31.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Latin - kandidatkurs, 30hp, och Engelska B/Engelska 6, eller Grekiska kandidatkurs, 30hp, och Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
72KL

Benämning
Klassisk och efterklassisk litteratur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen studeras klassisk och efterklassisk litteratur utifrån några centrala teman. Dessa rör särskilt denna
litteraturs ställning och roll i en idéhistorisk och social kontext, framväxten och förändringen av en klassisk
kanon samt frågor om periodisering och genreklassifikation sett ur såväl antika som medeltida och moderna
perspektiv. Kursen är gemensam för magister- och masterstudenter med grekisk och latinsk inriktning. Valda
delar av primärlitteraturen läses i original på aktuellt språk för respektive inriktning, medan övrigt kan läsas i
översättning.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för den vetenskapliga diskussionen kring frågeställningarna som behandlas i kursen
- diskutera de i kursen behandlade frågeställningarna på ett kritiskt sätt utifrån såväl primärtexter som
vetenskaplig sekundärlitteratur
- problematisera och diskutera begreppen ”klassisk” och ”klassicism”, ”(litterär) period” samt ”genre” i deras
tillämpning på grekisk och latinsk litteratur”
- göra självständiga och reflekterande textinterpretationer och analyser av primärkällor utifrån de i kursen
behandlade frågeställningarna
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tutorials.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. För mer detaljerad information hänvisas till
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kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig skala:
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.
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 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 får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på skriftlig hemtentamen kan medges om studenten
ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in skriftligen inom två veckor efter att
kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av
förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang
- används betyget E. Betygsbeslutet skjuts upp till dess komplettering inkommit. Studenten får inledningsvis
inget betyg, utan meddelas en kompletteringsuppgift för att kunna nå upp till godkänt. Om studenten inte
inkommer med en tillräckligt förbättrad uppgift inom utsatt tid ges betyget Fx.
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 på www.su.se/romklass. Aktuell kurslitteratur
finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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