
Torsdag 26 sepTember
Torsdag 10.00 – 10.45    Lokal K2

Högläsning i livets början

Hur kan små barn erövra språket och littera-
turen? För många en central fråga, bland 
annat för Läsrörelsen med mottot ”Ge dina 
barn ett språk”. 

Medverkande: Susanna Ekström, litteratur- 
pedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms 
universitet och sakkunnig i projektet Berätta, 
Leka, Läsa, Peter Alsbjer, länsbibliotekarie 
Örebro län, Mats Berggren, författare och 
aktiv i LO-projektet Läs för mig pappa, 
Gunilla Dahlberg, professor i förskoledidaktik 
Stockholms universitet och Ewa Kollberg, f.d. 
bibliotekskonsulent Regionbibliotek Västra 
Götaland.

Moderator; Journalisten Carin Hjulström

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarförbundet, Länsbibliote-
ken i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län, 
Svensk Biblioteksförening och Kulturrådet. 

Torsdag 15.00 – 15.20    Lokal F4

minoritetsspråk och skönlitteratur 
för barn

Romani är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. 
Hur utvecklas barns kunskaper i språket 
genom skönlitteratur? 

Medverkande: Gunilla Lundgren, författare 
och verksam i Rinkeby och Fred Taikon, 
ordförande i föreningen É Romani Glinda och 
förläggare.

Moderator; Tidigare kulturborgarrådet  
i Stockholm Maria-Paz Acchiardo

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Skolverket. 

Torsdag 17.00 – 17.45    Lokal K2

Läsande och lärande rum

Om inre och yttre rum i form av skolbibliotek, 
bussar, berättande och bildskapande. 

Medverkande: Börje Ehrstrand, tidigare rektor 
Rinkebyskolan, Pia Carlsson, bibliotekspeda-
gog i Norberg och aktiv i ungdomsprojektet 
Linje 500, Dilsa Demirbag-Sten, samhälls- 
debattör och verksamhetsansvarig Berättar-
ministeriet, Sara Lundberg, konstnär och 
barnboksförfattare och Björn Ranelid, 
författare och lärare. 

Moderator; Journalisten John Chrispinsson

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarförbundet, Svensk 
Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF-Stock-
holm och Natur & Kultur.

Fredag 27 sepTember
Fredag 10.00 – 10.45    Lokal K1

politiker om barns språk och läsning

Alarmklockorna ringer! Vilken vikt lägger 
partierna på barns språk, läsning och läs- 
förståelse? Kan ett Läslyft förändra Sverige? 

Medverkande är kultur- eller skolpolitiker 
från samtliga riksdagspartier: Lena Adelsohn 
Liljeroth, kultur- och idrottsminister (M), 
Maria Arnholm, jämställdhets- och biträdande 
utbildningsminister (FP), Ulrika Carlsson, 
utbildningsutskottet (C), Berith Mendel, 
lokalpolitiker Göteborg (KD), Ibrahim Baylan, 
vice ordf. utbildningsutskottet (S), Gustav 
Fridolin, språkrör (MP), Rossana Dinamarca, 
utbildningsutskottet (V) och Johnny Skalin, 
utbildningsutskottet (SD). 

Moderator; Tidigare partiledaren för Folkpar-
tiet Bengt Westerberg

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Bok & Bibliotek. 

Fredag 13.00 – 13.45    Lokal K3

om vikten av mekano

Vad betyder leken och skapandet för barns 
utveckling och lärande? 

Medverkande: Håkan Lans, skapare av bland 
annat AIS-systemet, världsstandard för alla 
fartyg, Ingrid Pramling Samuelsson, professor 
i pedagogik Göteborgs universitet, Christina 
Löfving alias IT-mamman, lärare i Stenung-
sund som tar leken på allvar och vinnare av 
Guldäpplejuryns särskilda pris 2012, Tuomo 
Haapala, kompositör, musiker och regissör  
av gränsöverskridande projekt, aktuell med 
boken Staden som scen – samarbete och fantasi 
och Tilde Björfors, cirkusdirektör och tidigare 
professor i nycirkus vid Dans- och Cirkushög-
skolan.

Moderator; Journalisten John Chrispinsson

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarförbundet, Göteborgs 
universitet, Cirkus Cirkör och Natur & Kultur.

Fredag 16.00 – 16.45    Lokal V-hallen

Hur kommer bokstäverna in  
i frukten?

Om läsande och lärande på ett annorlunda sätt. 

Medverkande: Lena Andersson, författare, 
Jonathan Lindström, arkeolog, amatörastro-
nom och författare av faktaböcker för barn, 
bland annat om naturvetenskap, Erica 
Lövgren, vinnare av lärarstipendiet Guldäpp-
let 2009 och lärare i Piteå som arbetar med  
”att skriva sig till läsning”, Arild Midthun, 
serietecknare och en av nyckelpersonerna  
i Kalle Anka & Co:s pedagogiska satsning  
och Göran Hägg docent i litteraturvetenskap 
och författare. 

Moderator; Journalisten Gunilla Kindstrand

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarförbundet, Egmont Kids 
Media Nordic och Bonnierförlagen.

Lördag 28 sepTember
Lördag 14.00 – 14.45    Lokal V-hallen

Herr gurka och Zlatan  

Hur väcks lusten och läsglädjen?

Medverkande: Ulf Stark, författare, Marianne 
von Baumgarten-Lindberg, redaktör och 
verksam inom Läsrörelsen som framhåller 
vikten av tidig språkstimulans för små barn, 
Eva Fred, konsulent litteratur barn/unga 
Kultur i Väst och agitator för ”Sommarboken”, 
Gunilla Lundgren, författare och verksam  
i Rinkeby och David Lagercrantz, författare 
till Jag är Zlatan Ibrahimović.

Moderator; Journalisten Gunilla Kindstrand 

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarförbundet, Svensk 
Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF-Stock-
holm och Bonnierförlagen.

söndag 29 sepTember
söndag 11.00 – 11.45    Lokal K1

Läsförståelse och en läsande klass

I jämförelse med andra OECD-länder ligger 
svenska 15-åringar under genomsnittet när 
det gäller läsförståelse, mot att tidigare ha 
legat bland de bästa. Vad beror det på? Hur går 
det att förändra? 

Medverkande: Martin Widmark, författare, 
lärare och initiativtagare till En läsande klass, 
Monica Reichenberg, professor vid Institutio-
nen för pedagogik och specialpedagogik 
Göteborgs universitet, Malin Gonzalez, 
mellanstadielärare Sätraskolan Stockholm  
och Johan Unenge, författare och Sveriges 
förste läsambassadör.

Moderator; Journalisten Dilsa Demirbag-Sten

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn! och 
Stiftelsen En läsande klass i samarbete med 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges Skolledarförbund och Bonnierförlagen.

söndag 13.00 – 13.45    Lokal K3

Fråga forskare om språk och läsning 

Hur erövras språk och läsning och kanske det 
allra viktigaste, läsförståelse? Fyra professorer 
är beredda att ge svar. 

Medverkande: Mats Myrberg, professor em.  
i specialpedagogik Stockholms universitet, 
Caroline Liberg, professor i Utbildningsveten-
skap med inriktning mot läs- och lärprocesser 
Uppsala universitet, Lars-Gunnar Andersson, 
professor i modern svenska Göteborgs 
universitet och medarbetare i radioprogram-
met ”Språket” och Karin Taube, professor em. 
i pedagogiskt arbete Umeå universitet. 

Moderator; Journalisten John Chrispinsson

Arr. Läsrörelsen med temat Plats för barn!  
i samarbete med Lärarstiftelsen och Natur & 
Kultur. 
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