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Introduktion 
 
NYGA01, 1-30 högskolepoäng, är en nybörjarkurs i grekiska. I kursen studeras 
nygrekiskans grundläggande grammatiska regler, uttalet tränas, och man lär sig 
översätta enkla meningar. Vidare studeras elementära fakta om Greklands kultur 
och historia samt texter ur den moderna grekiska litteraturen i original och i 
översättning. Muntlig framställning tränas kontinuerligt. 
 
Kursen är indelad i fyra delkurser.  
 
1. Kursens mål 
 
Kursens mål är att den studerande ska kunna så mycket nygrekisk och allmän 
grammatik som behövs för att förstå enkla texter på nygrekiska, kunna redogöra för 
utvalda delar av den samtida grekiska kulturen och samhället och göra vissa 
jämförelser med svenska förhållanden. Den studerande ska vidare kunna 
kommunicera i vardagligt tal och skrift på nygrekiska i vissa förberedda situationer 
och behärska en basvokabulär bestående av de mest frekventa orden i nygrekiska, 
samt kunna tillämpa grundläggande delar av den nygrekiska grammatiken och 
kunna använda grammatik och tvåspråkiga lexikon för att läsa och skriva 
nygrekiska. 
 
 
2. Kursens innehåll 
 
Delkurs 1: Nybörjarkurs I, 7,5 högskolepoäng  
 
Mål: 
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Delkursens mål är att den studerande ska få en basvokabulär och lära sig 
elementära grammatiska regler och träna uttalet kontinuerligt dels under 
föreläsningar dels med elektroniska hjälpmedel. Översättningar av enkla meningar 
till och från målspråket ingår. 
 
Examination: 
Inom delkursen kan muntlig och skriftlig tentamen förekomma. 
 
 
Uppläggning och innehåll: 
 
Delkursen bygger på ett studium av enklare meningar på nygrekiska med elementär 
vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Delkursen innehåller också 
enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Vidare behandlas nygrekiskans uttal i 
samband med hör- och talövningar. Utöver kursboken uppmuntras de studerande 
att använda kompletterande övningsresurser tillgängliga på Internet. 
 
 
Delkurs 2: Nybörjarkurs II, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål:  
Delkursens mål är att den studerande ska kunna genomföra korta muntliga och 
skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. 
 
Examination: 
Inom delkursen kan muntlig tentamen, skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter 
förekomma. 
 
Uppläggning och innehåll: 
Delkursen är en direkt fortsättning på föregående delkurs. Den delas upp i två delar: 
en med betoning på text och grammatik och en annan med betoning på muntlig 
språkfärdighet. Utöver genomgång av kursboken bör de studerande använda 
kompletterande övningsresurser tillgängliga på Internet. 
 
Delkurs 3: Realia, 6 högskolepoäng 
 
Mål: 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha en baskännedom om det moderna 
Greklands historia och kultur (religion, samhällsstrukturer, traditioner, etc.). 
Förutom genom kursboken ska den studerande även med hjälp av visuella 
hjälpmedel ha skaffat sig kännedom om det grekiska vardagslivet. 
 
Examination: 
De examinationsformer som kan förekomma är muntlig tentamen, skriftlig 
tentamen och inlämningsuppgifter. 
 
Uppläggning och innehåll: 
Under lektionerna gås kursboken igenom. De studerande bör dessutom använda 
kompletterande material tillgängligt på Intranät eller annat extra material. 
 
Delkurs 4: Textkurs, 9 högskolepoäng 
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Mål:  
Målet för delkursen är att den studerande ska lära sig tillräckligt mycket vokabulär 
och grammatik för att kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste av innehållet i 
ett antal nygrekiska texter. I delkursen ingår också som mål att studenten ska kunna 
muntligt framföra texterna. 
 
Examination:.  
De examinationsformer som kan förekomma är muntlig tentamen, skriftlig 
tentamen och inlämningsuppgifter. 
 
Uppläggning och innehåll:  
I kursen läses grekiska texter i original. Muntlig framställning tränas dels av 
konversationsövningar, dels av muntlig framställning av de lästa texterna Även 
texter i svensk översättning läses. Utöver genomgång av kursboken använder 
de studerande kompletterande övningsresurser tillgängliga på Internet samt 
annat extra material.  
 
3. Övriga aktiviteter utöver delkurserna 
Föredrag och föreläsningar av inbjudna gäster. 
 
 
4. Examination 
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer förekomma 
inom kursen: skriftligt prov, muntligt prov, inlämningsuppgifter och kombinationer 
mellan dessa.  
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare omprov 
inom den ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa termin. Som 
ytterligare omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom nästa termins kurs. 
På vårterminen gäller att omprov ges under våren för de ordinarie prov som ligger 
under första hälften av terminen. För övriga ordinarie prov under VT ligger 
omproven i augusti. 
 
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl 
godkänd. För att erhålla VG i slutbetyg på hela 30-poängskursen i nygrekiska ska 
den studerande ha uppnått 21 VG-poäng av kursens högskolepoäng. 
 
På delkurserna ges inom ämnet nygrekiska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta 
och 5 det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd.  
 
Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera 
efter den kursplan som gällde när hon/han påbörjade kursen, under förutsättning att 
hon/han före ändringen fullgjort minst 50 % av kursen. När det gäller 
litteraturlistan är det möjligt att tentera efter den gamla listan en termin efter 
ändringen; därefter får den studerande tentera efter den nya listan. 
 
 
 


