Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHK01, Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Book History: Level 3 - B.A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-06-18 att gälla från och med
2007-06-18, höstterminen 2007.

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

Fördjupning

Kulturvetenskaper

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva den vetenskapsteori och vetenskapsmetodik som är central för det
bokhistoriska forskningsfältet
• kunna redogöra för aktuella forskningsfrågor inom bokhistorien

Färdighet och förmåga
• kunna uppvisa förmåga att söka information i för ämnet specifika databanker,
såsom handskriftsarkiv, bibliotek och boksamlingar
• kunna uppvisa förtrogenhet med historiskt material och bedöma detta utifrån sitt
historiska sammanhang
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• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa bokhistoriska
problemställningar samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av den
bokhistoriska forskningen
• kunna värdera bokhistoriens roll i samhället och ta ställning till hur denna skapat
kulturyttringar.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den bokhistoriska forskningsprocessens teori och praktik genom en
delkurs kring ämnets teorier och metoder, en temainriktad fördjupningskurs samt
genom det handledda arbetet med kandidatuppsatsen. Temakursen Grafisk design –
teori & historia ges som undervisningskurs. Övriga valbara temakurser, se nedan,
genomförs normalt som självständiga läskurser.
A. Grafisk design – teori & historia.
B. Kodikologi och handskriftshistoria.
C. De grafiska teknikernas historia.
D. Bokbandshistoria.
E. Analytisk bibliografi.
F. Bokmarknad.
G. Boksamlandets historia.
H. Svensk bibliotekshistoria.
Kursen består av följande delkurser:
1. Bokvetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng,
2. Temakurs, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatoriskt,
examinerande seminarium förekommer på delkurs 3 och kan även förekomma på den
valbara temakursen Grafisk design – teori & historia.

Kursens examination
Delkurs 3 examineras i form av uppsats eller motsvarande exemensarbete som
ventileras vid seminarium. Försvar av det egna examensarbetet ingår i examinationen
och även opposition på annans arbete utgör grund för betyg. På delkurs 1 och 2 kan
följande examinationsuppgifter förekomma: muntlig eller skriftlig tentamen vid
delkursens slut, fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, d.v.s.
genom hemuppgifter, övningar och seminarier.
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Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
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
examensarbetet samt minst betyget godkänd på resterande delkurser.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs BBHA21, BBH002, BBH202 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter BBH203.
2. Den valbara temakursen Grafisk design – teori & historia kan även läsas som
separat kurs: BBHB31.
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. Delkursernas namn på engelska:

1. Theory and Method,
2. Thematic Course,
3. Degree Project.

4/ 4

Prov/moment för kursen BBHK01, Bokhistoria: Kandidatkurs
Gäller från H07
0701 Bokvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Temakurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

