
	

	
	
	
	

 
 
 
Basdag 3: Prata, presentera och inspirera till läsning 
 
Välkommen till en dag där muntligt läsfrämjande står i fokus! Vi börjar dagen med ett samtal där en 
forskare, en författare och en bibliotekarie delar med sig av sina erfarenheter av att tala inför grupp. 
Det handlar om hur de rent praktiskt förbereder sig inför olika typer av muntliga framträdanden, vad 
som är lätt och vad som är svårt, vilka knep de har för att hantera nervositet och hur de gör om de 
känner att de håller på att tappa publikens uppmärksamhet. Så klart delar de också med sig av sina 
bästa tips! Ta gärna med dina egna frågor och funderingar på temat – det kommer att bli gott om tid 
för diskussion. På eftermiddagen blir det praktiska övningar i mindre grupper.  
 
 
09.00  Morgonfika 
09.30  Dela Läslust, en lägesrapport 
10.00  Presentationer och panelsamtal: Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds 

universitet, Katarina Kieri, författare, Ann Skagerling, bibliotekarie på Kronoparkens 
bibliotek.  

12.00  Lunch på egen hand 
13.15  Praktiska övningar i mindre grupper – del 1  
14.30  Fikapaus 
14.45  Praktiska övningar i mindre grupper – del 2 
16.00  Slut för idag! 
 
Förberedelser inför dagen: Vi vill att du tar med dig en bok, film, tidskrift osv som du tycker om, 
och att du är förberedd på att i mindre grupp presentera den för andra. 
 

Datum: 20 april  
Tid: 09.30-16.00. Fika serveras från kl. 09.00 
Plats: Elite Stadshotellet i Karlstad. Karta: https://goo.gl/maps/iUET1t3wCJC2 
 

Anmälan senast 14 april via formuläret: 
https://www.webropolsurveys.com/S/06A47A52AAF616E2.par 

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.  

Frågor? Kontakta Camilla Källgren, 054-701 10 86 eller camilla.kallgren@regionvarmland.se  
Läs mer om Dela Läslust på https://delalaslust.wordpress.com/   

 

Varmt välkommen den 20 april!  
 

PS: Om du inte har möjlighet att delta i Karlstad är du varmt välkommen till Falun den 19/4, Uppsala 
den 28/4 eller Gävle den 26/4. Samma tider, samma program. 


