Humanistiska och teologiska fakulteterna

HTXB01, Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig
introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
The Transmission of Premodern Texts - Interdisciplinary
Introduction Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-09-17 och senast reviderad
2016-05-31 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29,
höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de materiella aspekterna av äldre texters förmedling med
avseende på handskriftshistoria, bokhistoria och skriftutveckling,
• kunna förklara grundläggande begrepp som används i studiet av äldre texters
förmedling,
• kunna beskriva olika principer och metoder för vetenskaplig textutgivning,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa grundläggande terminologi i studiet av äldre texters förmedling,
• kunna identifiera grundläggande skrifttyper i handskrifter samt olika typer av
textutgåvor,
• kunna genomföra enklare transkriptionsövningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna på ett grundläggande sätt värdera betydelsen av äldre texters förmedling
för vår kunskap om det förflutna.

Kursens innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i dels de materiella aspekterna av texters
förmedling: handskriftshistoria, bokhistoria och skriftutveckling, dels en orientering
kring termer, principer och metoder för vetenskaplig textutgivning. Kursen behandlar
specifika frågor om handskrifter och deras förmedlingshistoria, olika skrifttyper, samt
textutgivning av handskriftstraderat och tryckt primärmaterial från antiken till modern
tid inom klassiska och moderna språk. Även textkritikens mål och metoder samt
utgivningstekniska frågor uppmärksammas. Kursens tre centrala temata är (a)
Introduktion till antik och medeltida bokhistoria och filologi; (b) Handskriftshistoria
(kodikologi) och västerländsk skriftutveckling från antiken och fram till 1800-talet; (c)
Textutgivning och textkritik.

Kursens genomförande
Utbildningen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och
digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Undervisning ges i form av sex schemalagda obligatoriska seminarier och
gruppdiskussioner.

Kursens examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom en avslutande
skriftlig hemtentamen. Hemtentamen består delvis av uppgifter som förelagts under
seminarierna. Frånvaro från fler än två av seminarierna kompenseras med skriftliga
uppgifter enligt lärares anvisning. För väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på
hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp i valfritt ämne eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HTXB01, Äldre texters förmedling tvärvetenskaplig introduktionskurs
Gäller från H14
1401 Äldre texters förmedling, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

