Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHB43, Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 högskolepoäng
Book History: The History of Reading, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-12-06 att gälla från och med
2013-12-06, vårterminen 2014.

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

Fördjupning

Kulturvetenskaper

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå beskriva grunddragen i läsningens praktiker,
utveckling och förändring från medeltid till nutid
• kunna på en övergripande nivå redogöra för de frågeställningar och teorier som
hör till forskningen kring läsandets historia

Färdighet och förmåga
• kunna belysa läsningens historia i främst västerlandet genom exempel och med
förankring i befintlig forskning
• kunna identifiera, kritiskt tolka och formulera relevanta problem kring läsningens
praktiker
• kunna diskutera och argumentera kring dessa problem
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera läsningens historia till den samhälleliga kontexten
• kunna bedöma skilda läsningskulturer i relation till läsningens historia och teori
med hänsyn till bland annat genus, etnicitet och social konstruktion.

Kursens innehåll
I kursen behandlas läsningens praktiker och utveckling i främst västerlandet från
medeltiden till nutiden med särskild inriktning på strukturella förändringar.
Läskulturer, grupper av läsare och bokinnehav studeras i relation till ekonomiska och
sociala förhållanden och genus. Kursen ger en introducerande bild av tematik och
teori kring läsandet och dess praktiker i samspelet mellan bok, människa och
samhälle.

Kursens genomförande
Utbildningen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg. 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.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett paper, en kortare uppsats och genom aktivt deltagande
i tre gruppdiskussioner.
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. Kursen ges vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds Universitet.
2. Kursen kan ingå som delkurs 4 i Grundkurs bokhistoria (BBHA14) och kan
tillsammans med de fristående kurserna Bokhistoria: Från papyrus till iPad.
Grafisk form och teknik genom historien (BBHB45), Bokhistoria: Boken,
människan och samhället – från handskriftskultur till tryckkultur (BBHB41) och
Bokhistoria: Boken, människan och samhället – från industrialisering till
digitalisering (BBHB42) räknas samman till och utgöra grundkursen i bokhistoria.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen BBHB43, Bokhistoria: Läsningens historia
Gäller från V14
1301 Läsningens historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

