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Digitalt läsfrämjande för 
barn och unga 
12 oktober inbjuder vi till en gemensam nätverkssträff för 
expertnätverken Barn Bibliotek Webb och Barn och  
Ungdomsbibliotek.  
Temat för dagen är digitalt läsfrämjande för barn och unga. 
 
Hur arbetar vi med digitalt läsfrämjande riktat mot barn 
och unga? Podcasts, Instagram, BookTube, digitala bokcirk-
lar och boktips, Facebook, digitala julkalendrar, filmklipp, 
webb…? 
 
Vi delar med oss av praktiska exempel i korta presentationer, 
ger tips på bra digitala verktyg och hjälps åt att belysa och 
kanske lösa problem.  

Vi får också lyssna på Lio Fridmar som skrivit en B-uppsats 
om hur tre bokförlag använder sig av sociala medier.

Datum: Fredag 12 oktober 2018
Tid: 09.30–15.30 
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler

Program 12 oktober

09.30–10.00 Samling med kaffe

10.00-10.30 Kort presentation av nätverken och delta-
garna och syftet med dagen.

Vi delar med oss av erfarenheter och tips.

10.30 Alekzandra Kelahaara bibliotekarie på Kungsbacka 
bibliotek. 
Har skrivit en kandidatuppsats om booktubers http://
hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:858477/FULLTEXT01.
pdf  
Alekzandra är ena halvan av Astrid Lindgren-podden 
https://www.acast.com/astridlindgrenpodden.  
Bokinstagramkonto @bookupied

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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10.50 Alida Johansson, konsulent Region Jämt-
land Härjedalen berättar om framgångar och 
svårigheter med projektet Läs & Filmlov - Bli en 
Booktuber, där man tillsammans med den  
regionala filmverksamheten peppar och  
utbildar blivande Booktubers. 
https://biblioteksverksamhet.se/booktube/

11.10 Linnéa Björkman, bibliotekarie i Täby och 
med i styrgruppen Expertnätverket för barn- 
och ungdomsbibliotek.  
Berättar om filmade boktips  
https://www.youtube.com/watch?v=pbG3Ht4D
dQY&list=PLDSSg7YTJlJZJIdvHYgsQhTIXoNce
SuGZ 

11.30 Mairead Sandlund, bibliotekarie Luleå.
Jobbar med greenscreen och att genom den 
på bild få kliva in i sin favoritboks bokomslag. 

11.50 – 12.50 lunch på plats

Vi delar med oss av erfarenheter och tips forts.

12.50 Lio Fridmar, Examinerad förlagsstudent 
och Bokinstagrammare.
Hen har skrivit en B-uppsats om hur tre bok- 
förlag använder sig av sociala medier samt  
driver instagramkontot @bokdrommar

13.20 Julia Sandström, bibliotekarie Östersund. 
Biblioteksinstagramkontot @ungbibblo
 
13.40 Sandra Selberg, bibliotekarie Boden.
Jobbar med boktips och läsfrämjande via 
Goodreads för norrbottningar mellan 13-25 år. 
bokinstagramkontot @sagosandra.

10 min bensträckare

14.10 Mari Andersson, Malin Westerberg och 
Johanna Persson är BHS-studenter och håller 
på att ta fram en app för boktips. Appen är inte 
färdig utan på idéstadie. Gruppen presenterar 
tankarna kring appen.

14.30 Tomas Rex och Sandra Levin, Sundsvalls 
bibliotek.
Biblioteksinstagramkontot: @ungdomskuttern

14.50 Diskussion, spontana tips från deltagarna, 
sammanfattning, 
Hur går vi vidare?

15.30 Tack och hejdå

Anmälan 

Via länken nedan senast 5 oktober:
https://goo.gl/forms/nZfHcMY5N2HcsmYl1

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).
Fika och lunch ingår.  
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverken:
Paula Högström, paula.hogstrom@lidingo.se
Katarina Dorbell, katarina@barnensbibliotek.se

Svensk biblioteksförening 

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

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för ange-
lägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på 
våra medlemmars uppdrag för att öka  
kunskapen om bibliotekens uppgifter och funk-
tioner samt för att stärka bibliotekens förut- 
sättningar och möjligheter.
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