
Välkommen till två intressanta dagar tillsammans med Begripsam 
I ett samarbete mellan biblioteken i Falun och Länsbibliotek Dalarna erbjuder vi två tillfällen till 
kompetensutveckling genom Begripsam – ett utbildningsföretag med forskningsbaserade metoder.  
Den första kursen lägger en grund i bemötande, den andra kursen har fokus på skyltning. 
Kurserna sker digitalt med rejält tilltagna pauser, där teori varvas med praktik. 
Inför de båda träffarna finns förslag på aktiviteter från Begripsam. 
Du kan välja att gå en kurs eller båda. 
 
Förslag förarbete: 
Begripsam 40 min på länk.   
Film med Stefan Johansson och knappt 40 minuter lång, länk till Vimeo  
en kunskapsöversikt gällande kognitiv tillgänglighet på bibliotek  
 
Träff 1: Kognitiv tillgänglighet på bibliotek 
Fredag 11 mars klockan 8.30-11.30  

Grundutbildning om kognitiv tillgänglighet: 

• Vad innebär kognitiva funktionsnedsättningar? 

• Vad krävs för att skapa bra fysiska, skriftliga och digitala möten? 

• Vad krävs för att så många som möjligt ska kunna nyttja offentliga lokaler? 

• Exempelvis; Hur är en bra ljusmiljö och ljudmiljö? 

• Vad krävs av skyltningen? 

• Vilken typ av tolktjänst kan jag anlita? 

Utbildare: Karin Maria Forsell 
Karin är en journalist som har specialiserat sig på tillgänglighet och språkvård. Karin har mer än tjugo 
års erfarenhet av att skriva, analysera, bearbeta och hålla utbildningar om begripliga texter. Hon har 
sedan ett par år också fördjupat sig på området kognitiv tillgänglighet. 

 
Utbildare: Tommy Hagström 
Tommy är en erfaren tillgänglighetsexpert med kunskap om det mesta. Fråga honom om vad som 
helst, och du får bra svar. Han har specialiserat sig på fysisk tillgänglighet, med utgångspunkt i 
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. 

En övning som Begripsam föreslår som bäst görs på det lokala biblioteket mellan 
utbildningstillfällena 
Arbeta med följande frågor: 
 

• Hur ser anslagstavlan ut? Var finns den? Finns det flera? 

• Finns det skyltar som kan ge dubbla budskap? 

• Hur är det skyltat utanför och till biblioteken? 

• Finns skyltar från till exempel buss eller parkering? 

• Brukar besökarna ha svårt att hitta till något bestämt område eller funktion?  
 
 (skickas till Begripsam senast den 22/4) 
 
 
 

https://www.begripsam.se/
https://vimeo.com/521853430/9d312c9a0e


Träff 2: Skyltar – tillgängliga och begripliga 
Fredag 6 maj klockan 8.30 – 11.30  
 

Under utbildningen pratar vi om att: 

• Planera skyltning 

• Formge skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten 

• Skriva skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten 

• Placera skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten 

Vi går också igenom: 

• Vad en tillgänglig och begriplig skylt är, enligt lagen 

• Varför det är viktigt med tillgängliga skyltar 

• För vem det är viktigt med tillgängliga skyltar 

Vi utgår från din verksamhet och dess behov av skyltar, och visar och jobbar med konkreta exempel. 

Därför kommer vi att be er att skicka in bildexempel på olika typer av skyltar. 

Utbildningen innehåller både teori och kortare övningar 
 
 
Anmälan senast måndagen 7 mars: https://forms.office.com/r/LUB9z75Pne 
 
 
Frågor ställs till: 
solveig.magnusson@regiondalarna.se 
asa.wiklund@regiondalarna.se 
boel.andersson@falun.se 
 
 
 
 
 
 
Varmt välkomna! 

 

 

 

 
Figur 1 Logga med Länsbibliotek dalarna och bibliotek Falun 

https://forms.office.com/r/LUB9z75Pne

