
 

 

Välkommen till kursen E-boken: distribution och läsning! 

Varmt välkommen till den fristående kursen E-boken: distribution och läsning 7,5 hp, som 
ges för första gången på BHS.  Kursen äger rum parallellt i masterprogramment på distans 
(MADI) och i utökat format, E-boken: produktion, distribution och läsning 15 hp, i 
masterprogrammet Digital Libraries (DLIS). Under vårterminen 2016 ges kursen även vid 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med samma innehåll, uppläggning och lärarbemanning. 
Till den fristående kursen, som Du valt, kan studenter från både Sverige och Norge anmäla 
sig. Förutsättningarna för att det ska bli en intressant och givande kurs är, med andra ord, 
mycket goda.  

Kursens utgångspunkt är att placera in e-boken in i ett kulturellt och historisk sammanhang.  
Idag har e-boken en etablerad om dock blygsam plats vid sidan av pappersboken på den 
svenska bokmarknaden.  Kunskap om hur distributionen av e-boken ser ut dels på den 
öppna, kommersiella marknaden dels på den icke-kommersiella marknaden, dit biblioteken 
hör, erbjuds i kursen. Vi kommer att studera möjligheter och problem inom distributionen 
och även uppmärksamma de nya distributionsmodeller som förekommer idag. Till 
distributionen hör även de ekonomiska och juridiska villkor som reglerar e-boksmarknaden. 
Den andra kursmodulen uppmärksammar användarledet och läsningen. Den digitala 
läsningen har ökat kraftigt under senaste 10-15 åren. Mot bakgrund av detta erbjuder 
kursen kunskaper om digital läsning med fokus på e-boken. Läsning på olika typer av 
läsverktyg presenteras och analyseras, liksom kunskap om de konsekvenser digital läsning 
har på kognitiva processer, fenomenologiska upplevelser och sociala praktiker.   

Kursen ges på halvfart, distans med en obligatorisk sammankomst i Borås. Kursstart äger 
rum den 18 januari. Samtidigt som du registrerar dig, får du tillgång till kursmodulen i 
lärplattformen PingPong. Här hittar du den information, instruktioner och 
undervisningsmaterial samt kontaktforum som du behöver.  



Undervisningstillfällen: läsmodulen, den 3 – 5 februari; distributionsmodulen 29 februari – 
2 mars. Av administrativa skäl kommer undervisningen i läsmodulen att äga rum parallellt 
med undervisningen i Oslo. Detta innebär att undervisningen streamas på plats därifrån. Du 
kan följa undervisningen hemma med hjälp av ett headset vid din dator via webbläsare, 
exempelvis Firefox och Google Chrome. Undervisningen kommer även att spelas in, så att du 
kan följa den när det passar dig bäst. OBS! HiOA erbjuder plats för studenter som vill delta 
personligen på egen bekostnad (anmälan görs till undertecknad för vidarebefordran till 
HiOA). Till undervisningen bör du ha tillgång till iPad och helst även läsplatta (Kobo och 
Kindle Paperwhite).  Undervisningen i distributionsmodulen, 29 februari – 2 mars, sker i form 
av fysisk träff i Borås.  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, projektrapporter och 
seminarier. 
 

Förbered dig gärna genom att läsa endera eller båda av följande källor i kurslitteraturen:  

Van der Weel, A. (2011). Changing our textual minds: Towards a digital order of knowledge. 
Manchester: Manchester University Press. Pp 67 - 103. (66 sidor) 
http://www.let.leidenuniv.nl/wgbw/research/Weel_Articles/Weel_Changing_MUP.pdf 

 Marshall, C. C. (2010). Reading and writing the electronic book. San Rafael, CA: Morgan and 
Claypool. Pp. 1 – 116; 147 – 167. 
 
Vi hoppas att du ska komma att utveckla dina kunskaper om e-boken och trivas bra med 
kursen. Än en gång: Varmt välkommen! 
 
Skans Kersti Nilsson, kursansvarig 
Kersti.nilsson@hb.se 
 
 

Registreringen görs på webben och öppnar den 4 januari 2016. Gör din registrering enligt de 
anvisningar du fått. Observera att du måste registrera dig för att behålla din plats på 
utbildningen.  

Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All information 
finns på webben/PING PONG. När du registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen 
PING PONG – du loggar in med ditt användarnamn (S16xxxx).  När du loggat in så kommer 
du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du all information du kan behöva inför 
kursstart. Du behöver därför logga in snarast i PING PONG så att du inte missar någon 
viktig information. 

Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se  

Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se  

Vi ber dig att kontakta oss via mail om du inte tänker ta din plats i anspråk.  
E-post:  bhs@hb.se Uppge namn och personnummer vid kontakt.  
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