Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHB32, Bokhistoria: Den illustrerade boken, 7,5
högskolepoäng
Book History: The Illustrated Book, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-11-04 att gälla från och med 200911-04, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Ämne: Bokhistoria
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskaper

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för bokillustrationens historia och olika uttrycksformer,
• kunna redogöra för de konsthistoriska och typografiska tendenser som den
illustrerade boken representerar,
• kunna beskriva olika genrer och deras betydelse för den visuella
kommunikationen,
• kunna redogöra för humanistiska teorier, metoder och praktiker relevanta för
grafisk kommunikation,
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Färdighet och förmåga
• kunna identifiera och redogöra för de grafiska tekniker som förekommer i det
behandlade materialet,
• kunna skriftligt och muntligt diskutera och analysera den illustrerade bokens
historia och betydelse med en relevant terminologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna uppvisa förmåga att kritiskt reflektera över hur den illustrerade bokens
grafiska uttrycksmedel används inom samhälleliga, etniska och religiösa diskurser,
• kunna värdera den illustrerade bokens relevans i relation till andra ämnesområden
och praktiker.

Kursens innehåll
Kursen behandlar illustrationernas grafiska uttryck, funktion, teknik och
betydelsebildningar i förhållande till text och skrift genom olika tider och medier.
Litterära illustrationer liksom vetenskapliga bilder och barnböcker behandlas både
historiskt och tematiskt, och belyses med både västerländskt och utomeuropeiskt
material.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och andra
praktiska övningar.

Kursens examination
Individuell skriftlig uppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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.
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Prov/moment för kursen BBHB32, Bokhistoria: Den illustrerade boken
Gäller från H09
0901 Den illustrerade boken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

