Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHA24, 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 2020-12-22 att gälla från och med 202012-22, höstterminen 2021.

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 med specialisering i
bokhistoria

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 på en övergripande nivå redogöra för bokmarknad, bokcensur och
tryckfrihet i Sverige och Europa efter introduktionen av boktryckarkonsten,
• kunna på en grundläggande nivå beskriva grunddragen i läsningens praktiker,
utveckling och förändring från medeltid till nutid,
• kunna redogöra för sin förståelse av ämnesområdets vetenskapliga
frågeställningar och deras bearbetning,

Färdighet och förmåga
• kunna presentera grunddragen i en historiskt förankrad grafisk kultur och dess
mediehistoriska och samhälleliga kontexter,
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• 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 med korrekt språk och uppfyllande av gängse akribi och formalia,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma relationer mellan grafisk kommunikation och historisk situation,
• kunna värdera den grafiska kommunikationens historiska villkor med hänsyn till
bland annat teknik och samhälleliga maktförhållanden.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i tematiska delar av bokens och tryckkulturens
historia. Den behandlar grafisk kommunikation ur både materiella och sociologiska
aspekter, såväl praktiskt som teoretiskt. Kursen ger ökad insikt i hur man kan förstå
den roll böcker och andra dokument spelat historiskt och hur man kan tänka och
arbeta när man studerar frågor som har med detta att göra. I en tematisk delkurs
fördjupas kunskapen om hur text och bild har fungerat som maktfaktorer genom
historien, i en annan problematiseras kopplingen mellan läsning och
samhällsförändring. Kursen är indelad i fyra delkurser à 7,5 poäng, varav de två första
kan läsas separat, med grundläggande behörighet. Undervisningen på alla delkurser
är nätbaserad. Opponering och ventilering av uppsatsen kan komma att ske i
samband med en frivillig träff på campus.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Censur, tryckfrihet och politik, 7,5 högskolepoäng
Läsningens historia, 7,5 högskolepoäng
Bokhistorisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng
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 kan förekomma. Det förutsätts att den
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling.
Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Deltagande i 2-5 gruppdiskussioner/seminarier per delkurs i forum på nätbaserad
plattform är obligatoriskt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier,
övningar och laborationer. Frivilliga studiebesök kan förekomma. Studiegruppsarbete
samt uppsatsseminarier förekommer på delkurs 3 och 4.

Kursens examination
Kursen examineras genom:
Delkurs 1. En kortare och en längre hemtentamen.
Delkurs 2. En kortare och en längre hemtentamen.
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Delkurs 3. En kortare och en längre hemtentamen.
Delkurs 4. Uppsats.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 därutöver betyget Väl
godkänd på minst 15 av kursens högskolepoäng, vari betyget Väl godkänd på delkurs
4 (uppsats) måste ingå. På delkurs 1-3 avgörs delkursbetyget av betyget på den längre
hemtentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Bokhistoria grundkurs (BBHA15) eller följande fyra kurser:
Bokhistoria: handskriftens historia (BBHB51), Bokhistoria: bibliotekens historia
(BBHB52), Bokhistoria: tryckets historia 1450–1800 (BBHB53) och Bokhistoria: det
industriella trycket (BBHB54), eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.
2. Kursen ersätter BBHA23.
3. 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.
4. Delkurs 1 i denna kurs kan även läsas som fristående kurs, BBHB56
5. Delkurs 2 i denna kurs kan även läsas som fristående kurs, BBHB55
6. Kursens namn på engelska: Book History: Level 2.
7. Delkursernas namn på engelska:

1. Censorship, Freedom of the Press, and Politics
2. The History of Reading
3. Theory and Method
4. Paper
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Prov/moment för kursen BBHA24, Bokhistoria: Fortsättningskurs
Gäller från H21
2101 Censur, tryckfrihet och politik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2102 Läsningens historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2103 Bokhistorisk teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2104 Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

