Inger Händestam

Anders Ohlsson

Eva Bergstedt

Välkommen till en kunskapsdag om
Biblioterapi och Shared Reading (Läsa tillsammans)

Att läsa för livet

Tid: Fredagen den 19 oktober 2018 kl 8.30–16.00
Plats: Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek

PROGRAM för kunskapsdag om Biblioterapi och Shared Reading.
8.30 –9.00

Registrering

9.00 – 9.30

Inledning
Inger Händestam presenterar
Sensus projekt Läsa för livet.

9.30 – 10.45

Biblioterapi – en introduktion.
Eva Bergstedt
Inlagd fikapaus på 30 min i detta pass
med möjlighet till mingel och nätverkande.

10.45 –11.45 Shared Reading – gemensam högläsning
av och diskussion om litteratur.
Anders Ohlsson
11.45 –13.00 Lunch på egen hand.
13.00 – 14.45 Tre parallella workshops där
deltagarna får välja två och prova på
biblioterapeutiska samtal.
14.45-15.15

Fika med tid för mingel och nätverkande.

15.15-16.00

Hur går vi vidare?

Kostnad heldag är 300:- per person inkl fika på för- och eftermiddag.
Enbart förmiddag: 150:- per person inkl fika.
Du kan vara med antingen enbart under förmiddagen eller hela dagen.
Dock finns det plats för max 30 deltagare totalt under eftermiddagen
(ca tio i varje workshop) och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan: www.folkbildarforum.se/anmalan

Kort om dagens talare och workshopledare
TAL ARE

WORKSHO PLEDARE

Inger Händestam Projektledare i Läsa för livet,
samtalsterapeut och handledare.

Lina Asklöv Konsulent på studieförbundet Bilda

Eva Bergstedt Frilansjournalist som skrivit om
biblioterapi i SvD och utrett intresset för biblio
terapi på uppdrag av Regionbibliotek Östergöt
land.

Helena Broms Bibliotekarie med inriktning

Anders Ohlsson Professor i litteraturvetenskap,

Lunds universitet.

med fokus på inkludering och psykisk hälsa.
biblioterapi.

Inger Händestam och Maija Löfgren.

Inger presenteras ovan. Maija Löfgren
är verksamhetsutvecklare på studieförbundet
Sensus och bibliotekarie.

BIBLIOTERAPI OCH SHARED READING
Litteratur och poesi som främjar hälsan

Under de senaste åren

har intresset för hur skön
litteratur och poesi kan använ
das i hälsofrämjande syfte ökat
i Sverige. Biblioterapi (använd
ning av litteratur för att främja
människors hälsa) har börjat
användas i samtalsgrupper
i olika sammanhang.
Studieförbundet Sensus driver

projektet Läsa för livet. Det är
finansierat av kulturrådet och
utvecklar ett biblioterapeutiskt
metodmaterial som riktar sig till
folkbildningens alla målgrupper.

Folkbiblioteken arrangerar

fördjupade boksamtal bland
annat i existentiella frågor.

Sveriges första akademiska

utbildning i det biblioterapeu
tiska arbetssättet startade
hösten 2017.
De som hittills gått utbildningen
kommer från en lång rad yrken
– däribland psykologer, läkare,
lärare, bibliotekarier, präster
och socionomer.
Shared Reading är en metod som
bygger på delade läsupplevelser
där man läser högt tillsammans.

Metoden kan ses som ett läsoch litteraturfrämjande koncept
med sociala ambitioner. Den är
utarbetad av brittiska littera
turforskare som även grundat
organisationen The Reader.
Målet är att deltagarna ska
upptäcka läsningen och sam
talen kring det lästa och på
så vis må bättre.
Forskning både kring biblio
terapi och Shared Reading
växer nu fram i Sverige.

Anmälan: www.folkbildarforum.se/anmalan (senast 5 oktober)

