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Skönlitteraturens olika sidor  

– från läsfrämjande till läkande läsning 

 

 

 

Torsdag 14.12.2017 kl. 9 – 16  

Böle bibliotek, auditoriet, 

Klockbron 9, Helsingfors 

 
 

 

• En hel dags seminarium för dig som arbetar på bibliotek, i skola eller i andra verksamheter och 

är intresserad av en djupare läsning av skönlitteratur.  

• Få information och inspiration av kunniga läsfrämjare och forskare.  

• Ta del av olika sidor av skönlitteraturens betydelse och möjligheter. 

• Se programmet på nästa sida! 
 

Varmt välkommen! 
 

Kostnader 

Vi bjuder på program, morgon- och eftermiddagskaffe. Som deltagare står du för kostnader för 

resor och lunch.  

Anmälan 

Anmäl dig via denna länk senast 4.12.2017 eller via www.avi.fi/svenskaenheten -> Fortbildning -> 

Fortbildningskalender. Meddela också om du vill äta lunch (på egen bekostnad) i 

lunchrestaurangen i biblioteket. 

Information 

Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762  

Ifall du blir tvungen att annullera 

är det viktigt att du anmäler om det till Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@)avi.fi, tfn 0295 018 610.
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PROGRAM 

9:00  Morgonkaffe  

9:20  Välkommen! 
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket 

9:30  Från bokcirklar till läkande läsning 
  Nina Frid, handläggare för läsfrämjande, Statens kulturråd, Sverige 

 Diskussion 

12:00 Lunch  

13:00  Skönlitteratur, faktiska läsare och empatiska reaktioner 
 Anna Fåhraeus, PhD, forskare, Halmstad högskola, Sverige 
  
 Bensträckare 
 
13:45 Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap 
 Sissel Korpisola, FM i nordisk litteratur, projektansvarig för Stora Komet, Luckan r.f. 

14:30 Eftermiddagskaffe 

15:00 Plock i höstens bokskörd 
Anna Dönsberg, litteraturredaktör, Yle Vega 
 

15:45 Uppsummering och avslutning 

  
  
 

Medverkande 

Nina Frid är bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet i Sverige. Hon har framför allt ett intresse för 

vuxnas läsande, bokcirklar och biblioterapi. Hon har skrivit två böcker i ämnet, Slutet på boken är bara början – om 

läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek (2012) och Läsa, Läka Leva – om biblioterapi och läsfrämjande (2016).  

Anna Fåhraeus, FD, forskar kring skönlitteratur och empati vid Halmstad högskola i Sverige. Hon är engagerad i 
kompetensutveckling för läsfrämjande i Halland regionen och deltar aktivt i det nordiska nätverket för empirisk 
litteraturvetenskaplig forskning  (IGEL) och svenska nätverket för medicinsk humaniora vid GU. 
 
Sissel Korpisola är litteraturvetare och projektansvarig för Luckans delprojekt i Stora Komet - vägledningsprojektet på 

svenska i Nyland. En av projektets målsättningar är att utveckla nya vägledningsmetoder. Sissel erbjuder studerande vid 

yrkeshögskolan Arcada skönlitteraturkurser, där läsning av och diskussioner om skönlitteratur används som verktyg för 

att utveckla social kompetens och självreflektion. Denna höst inleder Sissel även, i samarbete med Borgå stadsbibliotek 

och Akan - Borgå folkakademi, ett pilotprojekt där lättläst litteratur, fotografi, bildkonst och musik används för att 

främja språkinlärning och inkludering av nyanlända som integreras på svenska i Finland.  

Anna Dönsberg är litteraturredaktör vid Yle Vega, känd från många litteraturprogram på radio och tv. 

 


