Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHK02, Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Book History: Level 3 - B.A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-03-17 att gälla från och med 201603-17, vårterminen 2016.

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 med specialisering i
bokhistoria

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 redogöra för och kritiskt diskutera den vetenskapsteori och
vetenskapsmetodik som är central för det bokhistoriska forskningsfältet,
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för ett valt område inom ämnet och
diskutera aktuella forskningsfrågor relaterat till detta,

Färdighet och förmåga
• kunna planera och genomföra en bokhistorisk undersökning inom givna
tidsramar,
• kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka information som är relevant för en
kandidatuppsats i bokhistoria,
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• kunna tillämpa relevanta metoder och teoribildningar för att besvara en vald
problemformulering,
• kunna med god språkbehandling presentera forskningsresultatet i en
vetenskapliga uppsats,
• kunna försvara den egna uppsatsen samt opponera på en annan uppsats vid
ventilering på ett seminarium,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja och bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter av den bokhistoriska forskningen,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens
inom ämnet bokhistoria,
• kunna värdera bokhistoriens roll i samhället och ta ställning till hur denna skapat
kulturyttringar.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den bokhistoriska forskningsprocessens teori och praktik. I en
metod- och teorikurs bli studenten ytterligare förtrogen med bokvetenskaplig
metodologi, historiografi, samt humanistisk vetenskapsteori. En valbar temainriktad
kurs ger en fördjupning i ett specifikt bokhistoriskt område. Avslutningsvis sker
arbetet med det individuella examensarbetet, som tränar kreativitet, självständighet
och metodisk säkerhet vad gäller problemformulering, val av källmaterial, källkritik,
avgränsningar, teoretiskt infallsvinklar, metod och analys.
Kursen består av följande delkurser:
1/ Bokvetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng,
2/ Temakurs, 7,5 högskolepoäng,
3/ Examensarbete, 15 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.
Deltagande i seminarier och gruppdiskussioner är obligatoriskt. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.
På delkurs 1 sker undervisningen i form av nätburna föreläsningar, övningar och tre
obligatoriska diskussionsforum. Delkurs 2 är upplagd som en individuell läskurs utifrån
valbara teman. På delkurs 3 sker undervisningen i form av tre nätburna
diskussionsforum, handledning och ett slutseminarium.
Handledningstiden är i normalfallet begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan dock göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
Delkurs 1: Examinationen sker fortlöpande genom hemuppgifter, övningar och aktivt
deltagande i gruppdiskussioner samt en skriftlig inlämningsuppgift i slutet av
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delkursen.
Delkurs 2: Examinationen sker i form av en skriftlig inlämningsuppgift i slutet av
delkursen.
Delkurs 3: Examinationen sker i form av en självständigt genomförd uppsats som
ventileras vid ett slutseminarium. Försvar av det egna examensarbetet ingår i
examinationen samt opposition på annans arbete.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen. Då studenten har beslut från
Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ examinationsform kan ordinarie
examinationsform frångås, om det är förenligt med kursmålen.
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 BBHA23 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för Bok- och
bibliotekshistoria.
2. Kursen ersätter BBHK01.
3. För information om aktuella valbara teman under delkurs 2 kontakta
kursansvarig eller studievägledare.
4. 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.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Theory and Methodology,
2. Thematic Course,
3. Degree Project.
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Prov/moment för kursen BBHK02, Bokhistoria: Kandidatkurs
Gäller från H16
1601 Bokvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Temakurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

