Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHA22, Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Book History: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-02-04 att gälla från och med 201102-04, höstterminen 2011.

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

Fördjupning

Kulturvetenskaper

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 väsentliga frågor om grafiska produkter, deras historiska
användning och betydelse,
• kunna resonera kring relationen mellan grafisk kommunikation och
samhällsutveckling med hjälp av historiska exempel,
• kunna beskriva centrala vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdet samt
redogöra för hur dessa behandlats av tongivande forskare inom området,
• kunna redogöra för sambanden mellan förändringar i den grafiska
kommunikationsstrukturen och samhället i övrigt i främst västerlandets historia,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna göra jämförelser och elementära analyser av bokhistoriska fenomen och
frågor,
• kunna formulera och avgränsa en frågeställning samt på ett vetenskapligt sätt
söka, samla, bearbeta och presentera, muntligt eller skriftligt, ett avgränsat
material,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna självständigt diskutera relationer mellan grafisk kommunikationsstruktur
och historisk situation,
• kunna ta ställning till perspektiv på den grafiska kommunikationens historia som
har med ideologi att göra.

Kursens innehåll
Kursen behandlar bruket och betydelsen av grafiska dokument i främst västerländsk
kultur genom historien samt aktuella, vetenskapliga förhållningssätt till desamma. I
undervisningen arbetar studenterna med en mängd olika grafiska dokument. I delkurs
1 studeras användningen av böcker och andra tryck ur ett bokmarknadsperspektiv.
Även bibliotekens och läsningens historia och betydelse behandlas. Delkurs 2
behandlar boken som medium: Hur har böcker sett ut, vad har påverkat deras
formgivning och vilken funktion har böcker haft som media? Delkurs 3 består av ett
handlett uppsatsarbete inklusive teori och metod.
Kursen består av följande delkurser:
1. Bokmarknad, bibliotek och läsning i historiskt och europeiskt perspektiv, 15
högskolepoäng,
2. Boken som medium, 7,5 högskolepoäng,
3. Uppsats inkl. metod och teori, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och
studiebesök. Obligatoriska, examinerande seminarier och övningar förekommer på
samtliga delkurser: studiegruppsarbete samt uppsatsseminarier på delkurs 3.

Kursens examination
Följande examinationsuppgifter förekommer på delkurs 1 och 2: skriftlig tentamen,
hemtentamen, paper och fortlöpande examination inom ramen för undervisningen,
d.v.s. genom muntliga och skriftliga presentationer och övningar. Delkurs 3
examineras genom uppsats och opponentuppdrag.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens högskolepoäng samt minst betyget godkänt på resterande kurspoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Bokhistoria grundkurs BBHA12, eller äldre kurser:
BBHA11, BBH002 eller BBH202.

Övrigt
1. Kursen ersätter BBHA21.
2. 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Book Markets, Libraries and Reading in a Historical and European Perspective,
2. The Book as Medium,
3. Paper incl. Theory and Method.
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Prov/moment för kursen BBHA22, Bokhistoria: Fortsättningskurs
Gäller från V11
1101 Bokmarknad, bibl. & läsning i ett hist. & eur. perspektiv, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Boken som medium, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Uppsats inkl. metod och teori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

