Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR65, Litteratur - kultur - medier: Bilderboken idag, 15
högskolepoäng
Literature - Culture - Media: The Picture Book Today, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-09 att gälla från och med 202003-09, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet i Litteratur-Kultur-Medier. Den ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Litteratur-Kultur-Medier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och reflektera kring de viktigaste teoribildningarna som berör
bilderboken i samhället och bilderboken som medium,
• kunna redogöra för den västerländska bilderbokens historiska utveckling i
synnerhet och den globala bilderbokstraditionen i allmänhet,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera bild och text i samspel i bilderboksmediet,
• självständigt kunna analysera och tolka bilderböcker utifrån deras kulturella,
historiska och mediala bakgrund,
• kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar
kring såväl den historiska som den samtida bilderboken,
• klart kunna redogöra för sina slutsatser muntligt såväl som skriftligt samt
reflektera kring dem,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• insiktsfullt kunna reflektera kring vetenskapens möjligheter och begränsningar,
dess roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Kursens innehåll
Kursen utgår från bilderboken, dels som en viktig källa till förståelse av sin samtid och
kontext, dels som estetiskt objekt. Därför studeras bilderboken dels utifrån
bilderboksteori som specifik multimedial genre, dels utifrån ett kulturstudieperspektiv
där bilderboken ses som del i ett större samhälleligt samtal. Med utgångspunkt i
framför allt samtida, men också äldre verk, och ett antal teoretiska texter studeras
bilderboken som estetiskt objekt utifrån sina specifika förutsättningar. Frågor som
berörs är målgruppens betydelse för bilderboken, teorier rörande samspelet mellan
bild och text, den digitala utvecklingens betydelse för bilderboken, bilderboken som
konstverk och upplevelse, i gemenskap och individuellt, samt de olika värde- och
kvalitetsdiskurser som präglar bilderbokens reception.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras vid fyra tillfällen: muntligt i grupp vid tre obligatoriska seminarier
samt skriftligt med en avslutande individuell uppgift.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs att samtliga tre obligatoriska seminarier samt den skriftliga
individuella uppgiften genomförs med godkänt resultat. För betyget Väl Godkänd
krävs att den skriftliga individuella uppgiften erhåller detta betyg.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i litteraturvetenskap (LIVK10)
eller Barnlitteratur (LIVK02), eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 LIVR65, Litteratur - kultur - medier: Bilderboken
idag
Gäller från H20
2001 Bilderboken idag, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

