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Benämning
Ryska språkets utveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en orientering om fornkyrkoslaviskans morfologi och satsstruktur. Vidare behandlas det moderna
ryska litteraturspråkets framväxt och utveckling. Huvudvikten ligger vid medeltidens diglossi (kyrkoslaviska
och fornryska), men även 1700- och 1800-talets språk belyses.
I kursen ingår även en presentation av äldre ryska handskrifter i svenska arkiv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
…redogöra för de språkliga och kulturella processer som har påverkat det ryska språkets utveckling
…med hjälp av språkhistoriska kunskaper förklara företeelser i dagens ryska
…läsa och grammatiskt analysera fornkyrkoslaviska och fornryska texter
…översiktligt redogöra för äldre ryska handskrifter i svenska arkiv
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. Om särskilda
skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i obligatorisk
undervisning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och salskrivning.
b. Betygssättning sker genom en sjugradig målrelaterad betygsskala: A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs minst betyget E på tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt
uppfyllt närvarokrav.
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e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E på prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller
F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd att bestämma betyg
på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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. Kursen får inte heller
tillgodoräknas i examen om den studerande tidigare tillgodoräknat kursen Språkhistoria, 5 hp, i examen på
grundnivå.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.slav.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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