Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHB55, Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 högskolepoäng
Book History: The History of Reading, 7.5 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 ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskaper med specialisering i
bokhistoria

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 och analysera relevanta problem kring läsningens praktiker,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera läsningens historia till varierande samhälleliga kontexter,
• kunna bedöma skilda läskulturer i relation till bland annat maktförhållanden,
genus och social konstruktion.

Kursens innehåll
Kursen ger kunskap om läsningens historia från medeltid till nutid i främst
Västerlandet. Man har läst på många olika sätt och av olika skäl genom tiderna och
kursen behandlar dessa skilda läspraktiker, liksom deras historiska sammanhang.
Orsakerna till och betydelsen av olika sätt att läsa, exempelvis tyst eller högt,
diskuteras och analyseras. Läskulturer, grupper av läsare och bokinnehav studeras i
relation till ekonomiska och sociala förhållanden samt genus. Teoribildningar kring
läsandet och dess praktiker presenteras. Läsningens historia relateras också till
utformningen och produktionen av böcker och andra dokument.

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.

Kursens examination
Kursen examineras genom en kortare och en längre hemtentamen.
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.
Betyg på kursen avgörs av betyget på den längre hemtentamen.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
Kursen ersätter BBHB43.
Kursen kan ingå som delkurs i Bokhistoria: fortsättningskurs (BBHA24).
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 BBHB55, Bokhistoria: Läsningens historia
Gäller från H21
2101 Läsningens historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

