Kursplan

Latin för akademiker I (7,5 hp)
Theological Latin I (7.5 ECTS)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (alla delområden)
Kurskod: 0023

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1
eller motsvarande. Som programkurs förutsätter kursen normalt att kursen Introduktion i filosofi
och teologi (30 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
• kunna på ett övergripande sätt redogöra för latinska språkets historia och dess roll i den
europeiska idéhistoriens och den kristna gudstjänstens utveckling;
• kunna analysera och diskutera texter med hjälp av allmän grammatisk terminologi;
• behärska grunderna i latinets formlära och elementa av latinets syntax;
• ha förmåga att med hjälp av lexikon till svenska översätta en enklare latinsk text med relevans
för kyrka och teologi;
• behärska de viktigaste latinska termerna i den kristna teologin och deras betydelse;
• visa förmåga att diskutera problem som aktualiseras av latinets dominans inom västerländsk
kultur, teologi och kyrkoliv i äldre tider.

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i det latinska språket, som övas genom läsning,
översättning och förståelse av nybörjartexter och vissa centrala texter i den katolska teologin och
liturgin från både äldre tid och nutid. Syftet är att uppnå grundläggande läsförståelse fokuserad på
enklare efterklassiska latinska texter inom teologi, filosofi och kultur. I kursen ingår övningar i
formlära och syntax, studium av latinska begrepp och deras användning och läsning av
kyrkolatinska texter. Allmän grammatik, informationssökning i lexikon och strategier för
textförståelse tränas också under kursens gång.

Undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar, dialog och övningar.
Examination sker dels fortlöpande (muntlig översättning av latinsk text och andra muntliga
uppgifter), dels genom skriftlig tentamen vid kursens slut.
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