
 
 

Välkommen till kursen Litteraturförmedling på bibliotek! 
 

Du som läser denna text har valt att läsa kursen Litteraturförmedling på bibliotek. Jag är glad 

att kunna välkomna dig till en spännande kurs som ges som fristående för första gången.  

 

Litteraturförmedling är en av bibliotekens viktigaste uppgifter, nu även nedskrivet i 

bibliotekslagen. Men vilka olika teorier om litteraturförmedling finns det? Och vilka metoder 

är mest lämpliga i olika kontexter? Om det handlar den här kursen. Genom att kombinera 

teori och praktik får du med dig olika förståelser av litteraturförmedling, inklusive historiska 

och politiska perspektiv. Utifrån en sådan stabil teoretisk grund ska du därefter praktiskt ägna 

dig åt förmedling. Kursen examineras nämligen genom att du planerar, genomför och 

redovisar ett litteraturfrämjande projekt. Merparten av kurslitteraturen finns tillgänglig 

elektroniskt, det är flera texter på danska och norska vilket beror på att den litteraturfrämjande 

forskningen i våra grannländer är stark. Kursen erbjuder därmed ett bra tillfälle att öva upp sin 

läsförmåga på de skandinaviska språken. Du uppmuntras även till att söka egen litteratur om 

du vill fördjupa dig i en specifik aspekt av litteraturförmedling. Kursansvariga och lärare 

bistår gärna med litteraturtips efter bästa förmåga. 

 

Kursen ges på halvfart under period 3 och 4, med kursstart den 23/3 och kursavslutning samt 

deadline för slutuppgiften den 5/6. Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det 

mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via 

lärplattformen Ping Pong. I Ping Pong finner du information några veckor före kursstart och 



kan komma i kontakt med kursansvarig och lärare. Vi kommer att ha två träffar i Borås under 

kursens gång, ingen av träffarna är obligatoriska men jag hoppas ändå att så många som 

möjligt kan närvara. Träff 1 ligger den 28 april (från kl. 09 till kl. 17), då kommer vi ha en 

teoriworkshop samt föreläsningar med både forskare och folk från fältet. Träff 2 den 25 maj 

består av presentationer av era projekt, som vid det laget är i princip färdiga, med bara 

finputsningen av den skriftliga rapporten kvar. Det är ett tillfälle att få ta del av vad 

medstudenter har gjort samt att nätverka inför kommande yrkesutmaningar. Vår förhoppning 

är att även kunna erbjuda en intresseväckande gästföreläsning vid tillfället, mer information 

om det längre fram.  

 

Avslutningsvis vill jag än en gång välkomna dig till kursen. Jag ser fram emot att träffa dig 

såväl virtuellt som på plats i Borås och hoppas att du kommer trivas hos oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Linnéa Lindsköld 

linnea.lindskold@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 har många sökande, därför ber vi 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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