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Innehåll
Kursen ger en introduktion till ämnet litteratursociologi, med fokus på svensk bokmarknad och digitaliseringens betydelse för
produktion, distribution och konsumtion av litteratur. I kursen behandlas relationen mellan litteratur och samhälle i historiskt
och samtida perspektiv. Skilda värderingssystem som kanonbildning och populärlitteratur behandlas utifrån
litteratursociologiska teorier och genus-, klass- samt etnicitetsperspektiv på litteratursamhället. Litteratursociologiska problem
relateras till biblioteket som institution och bibliotekarien som professionsutövare.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Definiera och beskriva centrala litteratursociologiska begrepp och teoretiska förhållningssätt.
1.2 Redogöra för huvuddragen i den svenska bokmarknadens funktionssätt inklusive digitaliseringens betydelse för produktion,
distribution och konsumtion av litteratur.
Färdighet och förmåga
2.1 Analysera litteratur med avseende på hur den speglar idéer och förhållanden i samhället.
2.2 Identifiera litteratursociologiska problem i relevant forskning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Kritiskt analysera betydelsen av värderingssystem för läsning, litterär förståelse och litterär kritik.
3.2 Kritiskt analysera forskning kring litteratursociologiska problem i en bibliotekarie- eller bibliotekskontext.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av föreläsningar, workshops och seminarier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment
- Seminarium 1: Litteratursociologins grundbegrepp
Lärandemål: 1.1
Högskolepoäng: 1,0 hp

Betygskala: UG
- Seminarium 2: Samhället i litteraturen
Lärandemål: 2.1
Högskolepoäng: 1,0 hp
Betygskala: UG
- Seminarium 3: Litteratursamhället
Lärandemål: 1.2
Högskolepoäng: 1,0 hp
Betygskala: UG
- Seminarium 4: Litteraturen i samhället
Lärandemål: 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 1,0 hp
Betygskala: UG
- Inlämning: Analys av litteratursociologiskt problem
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 3,5 hp
Betygskala: UVG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl
godkänt på Inlämning: Analys av litteratursociologiskt problem.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
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eller motsvarande kapitel i
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Broady, D. (1991). Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. (2. uppl.).
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Radway, J. (2012). Kvinnor läser romantik: om samspelet mellan text och kontext. I J. Svedjedal (Red.), Litteratursociologi:
texter om litteratur och samhälle. (2. uppl., s. 315-342). Lund: Studentlitteratur. (28 s.).
Steiner, A. (2009 eller senare). Litteraturen i mediesamhället. Lund: Studentlitteratur. S. 7-200. (194 s.).
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Totalt: ca 880 sidor
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

