
LAT2408 Romersk fiksjonsprosa (våren 2020) 

Faglærer 
o Silvio Bär (professor i klassiske språk). 
o Tlf.: 22855338 · e-post: silvio.baer@ifikk.uio.no · kontor: GM 545. 
o Treffetid: torsdag, kl. 10:00–12:00 (ingen påmelding nødvendig). 

Generell informasjon om kurset  
o Tid og sted: mandag, kl. 12:15–14:00, GM 144 (i ukene 3–7 og 10–14). 
o Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/LAT2408/index.html. 
o Obligatorisk oppmøte (minst 7/10 ganger). 

Pensum 
o Vi leser utdrag (totalt ca. 60–75 sider) fra Petronius’ Satyrica (ed. Müller, Teubner [kan kjøpes 

ved Akademika bokhandel på Blindern]). Siden vi har begrenset undervisningskapasitet (10 
istedenfor 14 dobbelttimer), skal en del av pensum leses som selvstudium (veiledning og treffe-
tider kan tilbys etter behov). 

o Det anbefales at studentene leser hele Satyrica i oversettelse (anbefalt oversettelse: J.P. Sulli-
vans engelske oversettelse [kan kjøpes ved Akademika bokhandel på Blindern]). 

o Ytterligere lesestoff (primær- og sekundærlitteratur) deles ut i timen og gjøres tilgjengelig i 
Canvas i løpet av semesteret. Canvas skal sjekkes jevnlig. 

o Detaljert undervisningsplan legges ut i Canvas etterhvert (i mappen «Emneoversikt»). 

Obligatoriske aktiviteter 
Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Det forventes at du deltar aktivt 
i undervisningen gjennom: 

o Ukentlige forberedelser av tekstpassasjer fra Petronius’ Satyrica (oversettelser). 
o Kritisk lesning (sekundærlitteratur). 
o Jevnlige, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner; høytlesning. 

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obli-
gatoriske undervisningsaktiviteter: 

o Fremmøte og aktiv deltakelse på seminarene, minst 7/10 ganger. 
o Muntlig presentasjon (ca. 30 min.) av et selvvalgt tema som har en tilknytning til Petronius’ 

Satyrica eller tekstens resepsjon. Det er også mulig å velge et tekstutdrag (utenom fellespen-
sum) og holde foredrag om dets litterære, kulturelle, historiske (osv.) kontekst. 

Eksamen 
Eksamensform er mappeeksamen. Mappen skal inneholde: 

o Klasseromsprøve (oversettelse fra latin til norsk, ca. 1 time) etter siste undervisningsuke (pen-
sum: alle tekstutdrag fra fellespensum). Eksamensdato avtales i begynnelsen av semesteret. 

o Oversettelse (skriftlig innlevering) av 10 sider (Teubner/OCT) fra en annen romersk fiksjons-
prosatekst enn Petronius’ Satyrica som leveres i slutten av semesteret etter klasseromsprøven. 
(Forslag: Apuleius, Metamorfoser; Seneca, Apocolocyntosis; Dictys Cretensis, Ephemeris belli 
Troiani; Dares Phrygius, Acta diurna belli Troiani; Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis.) 


