Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM83, Bokhistoria: Masterkurs, 30 högskolepoäng
No English Translation Available, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-21 att gälla från och med
2008-04-21, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Ämne: Bokhistoria
Kursen utgör möjlig fördjupning för examensarbetet i Masterprogram i
arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker företrädesvis på svenska, men undervisning på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

ABM: Kommunikation av information
och kultur i arkiv, bibliotek och museer

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna visa förtrogenhet med aktuell forskning inom valt ämnesområde för
examensarbetet

Färdighet och förmåga
• kunna identifiera och använda vetenskaplig teori och metod lämplig för ämnet
för examensarbetet
• självständigt kunna formulera ett forskningsbart problem inom bokhistoria samt
identifiera och använda metoder för att lösa problemet
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• självständigt kunna genomföra en forskningsuppgift i enlighet med god
akademisk praxis
• självständigt kunna redovisa den genomförda studien i form av en akademisk
uppsats
• självständigt kunna presentera och försvara examensarbetet på ett seminarium
samt opponera på ett annat examensarbete
• kunna kritiskt förhålla sig till vetenskaplig litteratur utifrån avancerade källkritiska
kunskaper och förståelse för den vetenskapliga genrens villkor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna uppvisa ett forskningsetiskt förhållningssätt i uppsatsarbetets alla delar
samt kunna förhålla sig till problematiker kring genus, etnicitet och mångfald i
samband med forskning
• kunna resonera om forskningens roll i samhället och i relation till det kommande
yrkeslivet.

Kursens innehåll
Under kursens gång genomför den studerande en forskningsuppgift som ska
dokumenteras i form av ett examensarbete. Den studerande ska, utöver författandet
av ett examensarbete, försvara det egna arbetet vid ett seminarium samt opponera på
ett annat examensarbete.

Kursens genomförande
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, grupphandledning, individuell
handledning och seminarium. Grupphandledning samt deltagande i seminarier är
obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom att den studerande författar och försvarar ett
examensarbete ensam eller i par samt opponerar på annan uppsats ensam eller i par.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ABMM22, ABMM42 eller ABMM62 och ABMM06 eller
motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Den studerande som väljer Bokhistoria som ett alternativ för masterkursen
rekommenderas att ha läst 90 högskolepoäng i Bokhistoria på grundnivå.

