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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.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Latin - kandidatkurs, 30hp, och Engelska B/Engelska 6, eller kandidatkurs i franska,
italienska, portugisiska eller spanska samt kunskaper motsvarande Latin II, 30hp, och Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
704A

Benämning
Vulgärlatin

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar vulgärlatinets historia. Genom läsning av vulgärlatinska texter från Plautus komedier till
Strasbourg-ederna studeras hur det talade latinet (vulgärlatinet) utvecklats till de tidiga romanska språken,
från arkaisk tid till omkring år 800. Stor vikt läggs vid den språkliga analysen av den i texterna illustrerade
utvecklingen av latinets fonologi, morfologi, syntax och ordförråd, varvid utvecklingsvägarna till de moderna
romanska språken undersöks.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för källorna till vår kunskap om vulgärlatinet
- redogöra för huvuddragen i vulgärlatinets utveckling, inklusive fonologiska och morfologiska förändringar,
från det arkaiska latinets tid till de romanska folkspråkens framträdande omkring år 900
- redogöra för huvuddragen i latinets ordbildning
- diskutera begreppet ”vulgärlatin” och de problem som är förknippade med detta
- analysera de vulgärlatinska inslagen (fonologi, morfologi, ordbildning, syntax och ordförråd) i olika
skriftliga källor från antiken
Undervisning

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en muntlig tentamen och en skriftlig hemtentamen. För mer detaljerad
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information hänvisas till 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 muntlig tentamen och skriftlig hemtentamen kan
medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in 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 litteraturlista
finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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