MEDVERKANDE – UNGA LÄSARE I NORDEN
Lena Adelsohn Liljeroth – Sverige
Kulturminister

Matilda Berggren – Sverige
Matilda Berggren, kansliråd vid enheten för konstarterna, Kulturdepartementet. Ansvarar
för frågor som rör litteratur, läsande och bibliotek.

Lotta Brilioth Biörnstad – Sverige
Koordinator för barn- och ungdomskultur, Kulturrådet

Dorthe Bleses – Danmark
Dorthe Bleses er professor i børnesprog og leder af Center for Børnesprog, Syddansk
Universitet og hendes primære forskningsmæssige områder er tidlige sprogindsatser,
udvikling af sprogvurderingsværktøjer, design og analyser af undersøgelser i forbindelse
med danske et- og tosprogede børns sprogtilegnelse samt tværsproglige undersøgelser
af den tidlige sprogtilegnelse.

Anna Enemark – Danmark
Anna Enemark är senior rådgiver i Nordisk Ministerråd afdelingen for kultur og resurser
Master i Børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser. Tjenestefri fra
Kulturstyrelsen i Danmark hvor opgaverne har været koncentreret om bl a Læselyst
og Bogstartsprogrammer for børn i udsatte boligområder. Har aktuelt været med til at
understøtte den politiske proces omkring beslutningen om en ny Nordisk Råds pris for
børne- og ungdomslitteratur.
Thomas Götselius – Sverige
Thomas Götselius är lektor vid Stockholms universitet och kritiker i DN Kultur. Han forskar
om läsandets historia och boken som medium. Föreläsningen tar upp frågeställningar
som: Varför läsa litteratur? Vilken skillnad gör läsning och varför ska vi läsa litteratur?
Vad har litteratur och läsning för effekter för samhällsbyggets struktur och för enskilda
individers utveckling?

Nils Holmberg – Sverige
Nils Holmberg är doktorand i media och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.
Nils kommer presentera Jana Holsanovas föreläsning om läsarnas interaktion med texter
i olika medier. Han forskar i hur barn påverkas av visuell onlinereklam när de surfar på
webben.

Jana Holsanova – Sverige
Jana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon arbetar som
forskare i Linnémiljön Cognition, Communication and Learning och Humanistlaboratoriet
i Lund. Jana forskar om samspelet mellan språk och bild och bildens roll för lärande och
visuellt tänkande.

Kennet Johansson – Sverige
Generalrirektör, Kulturrådet

Gunilla Molloy – Sverige
Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.
Hennes forskningsfokus är tonåringars läsningar av skönlitteratur i skolsammanhang.
Under föreläsningen behandlas bl.a. forskning kring läsmotstånd, läsförståelse av olika
genrer samt skolans och elevernas literacy.

Gun Oker-Blom – Finland
Gun Oker-Blom är undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen i Finland. Hon är numera
ansvarig för gymnasieutbildningen på svenska i Finland och för modersmål, litteratur och
andra kulturämnen. Gun har under åren 2008-2012 arbetat för Nordiska ministerrådet
i egenskap av direktör för Nordens institut i Finland och Kulturkontakt Nord. På
Utbildningsstyrelsen har hon under åren 2000-2008 bland annat varit ledare för projektet
Språkrum.
Sigurður Ólafsson – Island
Projektledare, Nordens hus i Reykjavik

Magnus Persson – Sverige
Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid
Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle. Hans forskning handlar om
litteraturläsning i det nya medielandskapet.

Helen Sigeland – Sverige
Kanslichef, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Ann Steiner – Sverige
Ann Steiner är docent i förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetenskap vid
Lunds universitet. Hon forskar bland annat kring den samtida bokmarknaden, läspraktiker
och digitaliseringen av litteratur och ingår i ett större forskningsprojekt om ”Förhandlingen
av litterärt värde”. Hon har bland annat skrivit om bokklubbarnas framväxt i Sverige och
om den samtida bokmarknaden.

Karin Taube – Sverige
Karin Taube är professor emerita i pedagogiskt arbete Inst. för språkstudier Umeå
universitet och gästprofessor vid Mälardalens högskola. Karin var tidigare nationell
projektledare för PISA-projektet, som behandlas i föreläsningen. Hon är även författare till
populärvetenskapliga böcker om barns läs- och skrivutveckling.

Svein Arne Tinnesand – Norge
Svein Arne Tinnesand er avdelingsdirektør ved det norske Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket har ansvar for gjennomføringen av det nasjonale Leseløftet som er
en statlig satsing for økt lesekunnskap i befolkningen. I år ble leseløftet forsterket med
en nasjonal Leselyststrategi rettet mot barn og unge. Svein Arne Tinnesand har tidligere
vært leder for Norsk Bibliotekforening, fylkesbiblioteksjef i Rogaland og politisk rådgiver
på Stortinget. Han har skrevet en rekke artikler om bibliotek og lesing.
Lisbet Vestergaard – Danmark
Lisbet Vestergaard er cand.mag i Moderne Kultur og Kulturformidling. Hun arbejder
som bibliotekskonsulent i Kulturstyrelsen i Danmark og har primært fokus på
biblioteksbetjening af børn. Hun fungerer desuden som koordinator for den nationale
læsekampagne Danmark Læser

Jouni Välijärvi – Finland
Professor Jouni Välijärvi, PhD, is Professor in educational research and development
at the Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä. He represents
Finland in the IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) and is the National Project Manager of the OECD PISA study in Finland.
He has headed a series of national research projects on curriculum, school assessment,
teacher education and wellbeing of students, served in a number of national and
international expert groups e.g. for OECD and EU and published widely in his field.
Cecilia Östlund – Sverige
Cecilia Östlund ansvarar för biblioteket på Svenska barnboksinstitutet. Hon har
medverkat i jurysammanhang som Augustpriset och är också kritiker.

Ubok, Nina Aalstad och Alexander Eliesen – Norge
Ubok.no er et uavhengig nettsted hvor ungdom kan oppdage bøker, diskutere og dele
leseopplevelser. Nettstedet drives av Nina Aalstad og Alexander Eliesen, og er utviklet
av Eirik Krogstad. Prosjektet ble startet i 2010, lansert i 2011, og har blitt drevet som et
selvstendig og uavhengig prosjekt siden 2012.
I dag har Ubok 700 registrerte medlemmer, nesten 4000 unike besøkende pr måned,
1600 bøker i bokbasen og 500 forfattere. Alle tallene er stadig økende, og med
promoprosjekt høsten 2013 håper å tredoble medlemsmassen før 2014.
Ubok består av et forum, en blogg og en bokbase, og siden drives ved hjelp av innspill
og bidrag fra ungdom selv, for at vi alltid skal kunne være det stedet ungdom vil gå til for
å lese om og diskutere bøker og leseopplevelser.

Arrangeras av Kulturrådet i samarbete med Lunds universitet. Mötet arrangeras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

