Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHA23, 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 2015-04-28 att gälla från och med 201504-28, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Svenska
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 relevanta frågor om grafiska produkter, deras historiska
användning och betydelse i främst västerländsk kultur,
• kunna redogöra för hur bokmarknaden växte fram i Europa efter introduktionen
av boktryckarkonsten,
• kunna redogöra för sin förståelse för ämnesområdets vetenskapliga
frågeställningar och deras bearbetning,
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Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för och diskutera samband mellan förändringar i
grafisk kommunikation och samhället i övrigt i främst västerlandets historia
• 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, vilket inbegriper korrekt teori- och metodanvändande,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna redogöra för och självständigt diskutera relationer mellan grafisk
kommunikation och historisk situation,
• kunna diskutera och ta ställning till perspektiv på den grafiska kommunikationens
historia med hänsyn till bland annat ideologi, genus och etnicitet.

Kursens innehåll
Kursen behandlar grafisk kommunikation både ur ett bokmarknadshistoriskt
perspektiv och ur mer teoretiska synvinklar, 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. I fokus står de historiska kontexter i vilka boken och
trycket fungerat som en politisk kraft. Delkurs 2 penetrerar frågor rörande boken som
medium: Hur har böcker sett ut, vad har påverkat deras formgivning och vilken
funktion har böcker haft som media? Delkurs 3 ger kunskap om bokhistorias
teoretiska fundament och metodiska verktyg, samt aktuella vetenskapliga
förhållningssätt till fältet. Delkurs 4 består av ett handlett uppsatsarbete.
Kursen består av följande delkurser:
1. Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt
perspektiv, 7,5 högskolepoäng,
2. Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 högskolepoäng,
3. Bokhistorisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng.
4. Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Kursens genomförande
Utbildningen ges i sin helhet på distans, med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg. Frivilliga träffar på campus förekommer. Det förutsätts att den
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling.
Deltagande i gruppdiskussioner är obligatoriskt. Institutionen lämnar information om
de tekniska kraven.
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
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Kursen examineras genom:
Delkurs 1. Aktivt deltagande i tre gruppdiskussioner, ett paper och en kortare
uppsats.
Delkurs 2. Aktivt deltagande i tre gruppdiskussioner, ett paper och en kortare
uppsats.
Delkurs 3. Aktivt deltagande i tre gruppdiskussioner, ett paper och en hemtentamen.
Delkurs 4. Uppsats.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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 godkänd på resterande kurspoäng.
För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på Delkurs 4 (Uppsats).

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Bokhistoria grundkurs (BBHA14), eller äldre kurser:
BBHA12, BBHA11, BBH002 eller BBH202, eller följande fyra kurser: Bokhistoria: från
handskriftskultur till tryckkultur (BBHB41), Bokhistoria: från industrialisering till
digitalisering (BBHB42), Bokhistoria: läsningens historia (BBH B43) och Bokhistoria:
från Papyrus till iPad – grafisk form och teknik genom historien (BBHB45). Istället för
BBH B45 kan man ha läst BBHB40.

Övrigt
1. Kursen ersätter BBHA22.
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. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet
4. Delkurs 1 i denna kurs kan även läsas som fristående kurs, BBHB46
5. Delkurs 2 i denna kurs kan även läsas som fristående kurs, BBHB47
6. Delkursernas namn på engelska:

1. Book Culture, Bookmarket, and Politics in a Historical and a European
Perspective

2. The Materiality of the Book and the Book as Medium
3. Book history: Theory and Method
4. Paper
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Prov/moment för kursen BBHA23, Bokhistoria: Fortsättningskurs
Gäller från V15
1501 Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken - Paper, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Bokens materialitet och boken som medium, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1504 Bokens materialitet och boken som medium - Paper, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1505 Bokhistorisk teori och metod, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1506 Bokhistorisk teori och metod - Paper, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1507 Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

