
Detaljerte læringsmål for språk- og grammatikkemner i latin 
 

LAT1001 – Innføring i latin I  

1. Generelt: større vekt på morfologi enn syntaks  

2. Aktivitet:  

a) Lese pedagogisk tilrettelagte latinske tekster med stigende vanskelighetsgrad  

b) Lære tilhørende grammatikk etter hvert som den introduseres i lesestykkene 

c) Oversette tekstene og diskutere dem i plenum 

d) Følge forelesninger om latinsk grammatikk  

e) Oversette enklere setninger til latin som hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver og i plenum 

f) Arbeide med setningsanalyse på norsk og latin 

3. Morfologi: 

a) Nomen: de regelmessige paradigmene 

b) Verb: flertallet av verbformer av regelmessige verb; et begrenset utvalg uregelmessige verb og 

deponentier a verbo 

4. Syntaks: 

a) Kongruens  

b) Kasusbruk: grunnleggende  

c) Pronomenbruk  

d) Diatese: aktiv og passiv 

e) Aspekt: presens- vs. perfektumstammer (indikativ) 

f) Modus: indikativ, imperativ, konjunktiv (så vidt) i helsetninger og leddsetninger 

g) Bruk av infinitte verbformer: grunnleggende om partisipp og infinitiv  

h) Enklere setningstyper 

 i. Fortellende og spørrende hovedsetninger 

 ii. Akkusativ med infinitiv 

 iii. Avhengige spørresetninger 

 

LAT1002 – Innføring i latin II  

1. Generelt: større vekt på syntaks enn morfologi  

2. Aktivitet:  

a)  Lese pedagogisk tilrettelagte latinske tekster med stigende vanskelighetsgrad, og enklere 

originaltekster 

b)  Arbeide med tilegnelse av former og syntaktiske strukturer etterhvert som de forekommer i 

tekstene og også mer systematisk  

c)  Oversette pensumtekstene og diskutere dem i plenum  

d)  Følge forelesninger om grammatikk og lese om grammatikk 

e)  Oversette enklere setninger til latin som hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver og i plenum 

3. Morfologi: 

a) Nomen: repetisjon og enkelte uregelmessige substantiv 

b) Verb: alle finitte former av regelmessige verb; et større utvalg uregelmessige verb og 

deponentier a verbo 

4. Syntaks:  

a)  Kasusbruk: full oversikt (innen rimelighetens grenser)  



c)  Aspekt 

c) Tempus: presens-, perfektum- og perfektum partisippstamme (alle former av verbet)  

d)  Modus: indikativ og konjunktiv i helsetninger og leddsetninger (tilnærmet full oversikt)  

e)  Leddsetninger (systematisk gjennomgang av følgende):  

 i. Akkusativ med infinitiv (repetisjon og utdypning) 

 ii. Relativsetninger  

 iii. Leddsetninger ved fryktsverb  

 iv. Betingelsessetninger 

 v. Temporalsetninger  

 vi. Finalsetninger  

 

LAT1105 – Latinsk grammatikk I 

1. Generelt: hovedfokus på enkle setninger (men vedlikehold og styrking av øvrige deler av 

grammatikkpensum fra innføringskurset så langt tida strekker til) 

2. Aktivitet: 

 a) Lese utdrag av klassisk prosa, med vekt på å identifisere morfologi og syntaks 

 b) Lese, følge forelesninger og diskutere grammatikk 

 c) Oversette enklere setninger til latin 

 d) Diskutere oversettelse til latin 

3. Komplettere grammatikken etter innføringskurset 

4. Beherske hele formlæren 

5. Nominalsyntaks i vid forstand: kasusbruk, preposisjonsbruk, pronomenbruk 

6. Tempus, aspekt og diatese 

7. Modusbruk i helsetninger 

8. Bruk av infinitiv og partisipp 

 

LAT2105 – Latinsk grammatikk II 

1. Generelt: hovedfokus på komplekse setninger (men vedlikehold og videreutvikling av det tidligere 

pensumet faller naturlig i gjennomgang av oversettelse begge veier) 

2. Aktivitet: 

a) Lese utdrag av klassisk prosa, med vekt på å identifisere morfologi og syntaks og diskutere     

    syntaktiske valg 

 b) Studium av mere avansert grammatikklitteratur en tidligere 

 c) Oversette lengre og mer kompliserte setninger fra norsk til latin 

 d) Diskutere oversettelse til latin 

3. Systematisk (og ev. mer omfattende) gjennomgang av: 

 a) Bruk av tempus, aspekt og tempusfølge 

 b) Bruk av infinitiv og partisipp 

 c) Konstruksjon av alle typer leddsetninger 

 d) Konstruksjon av indirekte tale 

 

 

 


