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Läsmagi in action
Forskning och praktik kring läsning 
och lässtimulans

Välkommen till ett samarrangemang mellan Svensk biblioteks-
förening, Regionförening Skåne och föreningens Expertnätverk 
för skolbibliotek.

Datum: Fredag 14 oktober 2016 
Tid:  09.30-13.00 för medlemmar som endast är med i     

Regionförening Skåne
 09.30-16.00 för medlemmar som också är med i 
 Expertnätverket för skolbibliotek 
Plats:  Malmö högskola, Orkanenbiblioteket
Sal:  C528

Program

9.30- 10.00 Fika

10.00-11.00 Lärande genom skönlitteratur. 
Djupläsning, förståelse, kunskap. Mary Ingemansson, 
Lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap. Verksam 
25 år i grundskolan, 18 år med lärarutbildning, barn- och 
ungdomslitteraturkurser och skolbiblioteksfortbildning. Aktiv 
inom handledarutbildning Läslyft och medskrivare i modul för 
Läslyftet, Svenska och NO II. Läsare.

11.00-11.20 Lund läser - Lunds största bokcirkel 
Vad händer om alla lundabor under en tidsperiod läser 
samma bok? Och får möjlighet att delta i en massa aktiviteter 
kopplade till boken. Vad pratar vi då om med varandra på 
lunchen? Vad samtalar vi om i väntan på fyrans buss och vilka 
frågor ställer vi till varandra när vi köar i biljettluckorna till Hö-
gevallsbadet eller vid kassorna i mataffären? Cecilia Lindgren, 
projektledare.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30- 12.15 Läsning och läsfrämjande verksamhet i och 
utanför skolan 
Lotta Bergman, universitetslektor i Svenska med didaktisk in-
riktning på Malmö högskola. Hon undervisar i litteraturkurser 
för blivande svensklärare och forskar om läsning, litteratur-
didaktik och skrivande i högre utbildning. Vidare har hon 
varit handledare för fl era forskningscirklar, både i och utanför 
högskolan.

Svensk biblioteksförening är en ideell, parti-
politiskt obunden och fri aktör. Föreningen 
samlar och verkar för alla typer av bibliotek 
genom att informera om bibliotek och dess 
verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt 
främja forskning och utveckling. 
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Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till in-
formation, kunskap och kultur och som inspirerar till 
att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet 
att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, 
tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening 
vill se en värld där alla människor har tillgång till bib-
liotek i livets olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra med-
lemmars uppdrag för att öka kunskapen om biblio-
tekens uppgifter och funktioner samt för att stärka 
bibliotekens förutsättningar och möjligheter. 

Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för att 
förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främ-
sta experterna på biblioteksverksamhet är våra 
medlemmar och vi stödjer deras professionella 
utveckling genom resestipendier, utvecklingsbi-
drag, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande 
branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår 
tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk sam-
las landets främsta kompetens inom olika biblioteks-
områden. 

Välkommen som medlem!
Som medlem får du bland många andra förmåner möj-
lighet att delta i våra expertnätverk. Fyll i medlemsan-
sökan på vår webbplats. 

12.15-12.30 Aktionsforskande bibliotekarier.
Mia Dimblad, bibliotekarie på Hässleholms biblio-
tek som arbetar med skönlitteratur och program-
verksamhet.

12.30-13.00 Läsmagi. 
Therese Traneborn, språkutvecklare, om hur för-
skolor kan bygga upp egna förskolebibliotek och 
hur personalen kan arbeta för att väcka barns 
intresse för böcker och språk.

För medlemmar i Expertnätverket för skolbibliotek 
fortsätter dagen 

13.10-14.00 Lunch på restaurang M.E.C.K. 

14.10-16.00 ca Nätverksträff med diskussion kring 
förmiddagens inslag.
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, 
Utbildningsrummet.

Anmälan

Anmäl dig senast 7 oktober till: 
info@biblioteksforeningen.org. 
I anmälan måste framgå om du deltar endast på för-
middagen eller hela dagen!
Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är kostnadsfri.
Deltagarantalet är begränsat, anmäl dig i tid!

Dagen arrangeras av Svensk Biblioteksförening i 
samarbete med Regionförening Skåne och  Expert-
nätverket för skolbibliotek. För att delta behöver du 
vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening och 
anmäld till regionföreningen och/eller expertnätverket 
för skolbibliotek.

Information om och hur du anmäler dig till expert-
nätverket fi nns här: 
http://www.biblioteksforeningen.org/om/natverk/

Kontaktperson för arrangemanget:
Eva Hildeman (eva.hildeman@jonkoping.se).
Anmäl gärna om du har något som du vill presentera 
under eftermiddagen i nätverket!

Välkomna! 


