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Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B, samt kandidatexamen eller hela, avslutade kurser om 180 högskolepoäng varav 90
högskolepoäng inklusive kandidatkurs inom ett och samma huvudområde.
Kursens uppläggning
Provkod
DEL1
FUU2
DEL3
DEL4
DEL5

Benämning
Förlagens roll i kultur och samhälle
Förlagsbransch under utveckling
Förlagsprocessen i teori och praktik
Projektarbete
Handledd praktik

Högskolepoäng
10
10
15
10
15

Kursens innehåll

Kursen ger en såväl yrkesmässig som vetenskaplig introduktion till förlagsområdet.
Kursen är uppdelad i fem delkurser:
1. Förlagens roll i kultur och samhälle, 10 hp
2. Förlagsbransch under utveckling, 10 hp
3. Förlagsprocessen i teori och praktik, 15 hp
4. Projektarbete, 10 hp
5. Handledd praktik, 15 hp
Delkurs 1. Förlagens roll i kultur och samhälle
Delkursen ger en djupgående historisk introduktion till förlagsområdet samt en kvalificerad orientering i
relevant teori och metod inom det förlagsvetenskapliga området.
Delkurs 2. Förlagsbransch under utveckling
Delkursen ger en initierad genomgång av förlagsvärldens processer och olika arbetsfält mot bakgrund av
samtida sociala förhållanden, kulturpolitiska ambitioner, juridiska hänsyn och ekonomiska villkor.
Delkurs 3. Förlagsprocessen i teori och praktik
Sidan 1/3

Delkursen ger kunskap om förlagsprocessen i helhet samt om praktiska arbetsuppgifter och yrkesroller inom
fältet.
Delkurs 4. Projektarbete
Delkursen ger kunskap om det vetenskapliga arbetssättet och ämnesavgränsning, problemformulering,
materialinsamling och analys. Kursen ger en grundläggande genomgång av källkritik och av systematisering
och generalisering av fakta och syftar också till att träna förmågan att producera läsbar och väl disponerad
text. I kursen ingår författande av en uppsats på ca 20 sidor, som försvaras vid seminarium, samt opposition.
Delkurs 5. Handledd praktik
Delkursen består av en praktikperiod som ska omfatta 10 veckors handledd praktik. I kursen ingår en skriftlig
praktikrapport, som presenteras vid ett avslutande seminarium.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Förlagens roll i kultur och samhälle
Efter genomgången delkurs ska studenten
- uppvisa kunskap och fördjupad förståelse för förlagsfältets historiska utveckling samt dess samtida
förhållanden och sammanhang.
Delkurs 2. Förlagsbransch under utveckling
Efter genomgången delkurs ska studenten
- ha kunskap om förlagsverksamhetens särskilda dynamik och visa förmåga att förstå och hantera relationer
mellan förlagsteoretiskt kunskapsstoff och förlagspraxis.
Delkurs 3. Förlagsprocessen i teori och praktik
Efter genomgången delkurs ska studenten
- förstå förlagsprocessen i helhet samt ha kunskap om praktiska arbetsuppgifter och yrkesroller inom fältet.
Delkurs 4. Projektarbete
Efter genomgången delkurs ska studenten
- förstå hur självständigt vetenskapligt arbete bedrivs, d.v.s. kunna visa förmåga att avgränsa ett ämne,
formulera en frågeställning och genomföra en skriftlig analys, och
- kunna göra självständiga avväganden och kvalificerade bedömningar av förlagsvärldens olika villkor och
verksamhetsområden, grundade i vetenskapliga, samhälleliga och estetiska aspekter.
Delkurs 5. Handledd praktik
Efter genomgången delkurs ska studenten
- självständigt kunna skapa och utveckla kontakter som möjliggör framtida verksamhet inom förlagsområdet.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och individuell handledning eller i den
form undervisande lärare föreskriver. Det är obligatorisk närvaro på delkurserna 1, 2 och 3.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1, 2 och 3 examineras genom skriftliga uppgifter samt hemtentamen. Delkurs 4 examineras genom
att studenten presenterar projektarbetet vid ett obligatoriskt seminarium och i skrift. Delkurs 5
examineras genom att studenten sammanställer sina erfarenheter i en skriftlig praktikrapport, som
presenteras vid ett avslutande obligatoriskt seminarium, samt att intyg om fullgjord praktik från den externa
handledaren inkommit.
b. Betygsättning sker på delkurs 1, 2, 3 och 4 enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
På delkurs 5 sätts betyg enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurs 1, 2, 3 och 4, samt betyget G på delkurs
5. Närvaro (minst 80%) på delkurserna 1, 2 och 3. Slutbetyget på hela kursen räknas fram genom att
bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E eller G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F eller U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt
att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om
detta ska göras till Institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminersperioden examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Sex platser på kursen är reserverade för sökanden som avlagt examen på Kulturvetarprogrammet,
kandidatprogram, eller Kulturvetarlinjen, kandidatprogram, vid Stockholms universitet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivning eller institutionens webbplats www.historia.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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