INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

SL1202 Textkritik och tradering av fornkyrkoslaviska texter, 15
högskolepoäng
Textual criticism and the transmission of Old Church Slavonic texts, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2018-12-20 att gälla
från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Slaviska språk

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen SL1102 Fornkyrkoslaviska,
Grundkurs, Språkvetenskap 2, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för begrepp som är relevanta för traderingen av fornkyrkoslaviska texter;
• beskriva principerna i den textkritiska metoden;
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Färdigheter och förmåga

• tillämpa den textkritiska metoden på olika representationer av en text;
• analysera hur tradering av medeltida fornkyrkoslaviska textverk påverkar textens
struktur, innehåll och språk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera textverket i förhållande till dess textversioner;
• föreslå en lämplig rekonstruktion av textens historia.
Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en introduktion i textkritik baserat på
fornkyrkoslaviska texter. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment.
Kursdeltagaren utvecklar sakkunskaper och färdigheter i att förstå och analysera
skillnaden mellan fornkyrkoslaviska textverk och textvariationer, det vill säga
representationer av textverken i tid och rum. Kursdeltagaren ska på egen hand kunna
värdera en handskriven källa i förhållande till textverket som den representerar.
Kursdeltagaren ges möjlighet att vid behov själv välja textverk på fornkyrkoslaviska
som hen vill arbeta med under kursens gång.

Former för undervisning

Kursen är nätbaserad. Undervisningen på kursen genomförs i form av föreläsningar,
litteraturseminarier och diskussioner.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursens lärandemål bedöms genom (1) muntliga och skriftliga redovisningar, (2) en
hemtentamen i form av en rapport.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
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kap § 22).
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på hemtentamen
(examinationsmoment 2).
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som
genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Deltagande i kursen förutsätter att studenten har tillgång till en dator och en
webkamera.
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