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Expertnätverket för  
service till studenter med 
läs- och skrivnedsättning
Varmt välkommen att delta i det tredje mötet med Svensk 
biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter 
med läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet. 
Första dagen kommer vi att följa upp vår UX-undersökning. 
Missa inte att fylla i enkäten om er undersökning! 
Till undersökningen!
Enkäten kommer att vara underlag för våra diskussioner. 
Om ni inte har gjort undersökningen ännu går det bra att 
deltaga i mötet ändå.
Dag två kommer vi att få ta del av flera intressanta föreläs-
ningar, både om vad som pågår på Göteborgs universitet och 
en extern föreläsare. 

Datum: 28-29 november 2019
Tid: Torsdag 28 nov 12.00 – Fredag 29 nov 12.00
Plats: Göteborgs universitetsbibliotek, Samhällsvetenskap-
liga biblioteket, Samlingssalen. Adress: Vasagatan 2A.
Hitta hit!

Program torsdag 28 november

12.00 Lunch 
Svensk biblioteksförening bjuder på lättare lunch. Ange i 
anmälan om du vill delta.

13.00–17.00 UX-undersökning, uppföljning. 
Åsa Forsberg
Vi följer upp våra UX-undersökningar, med utgångspunkt i 
enkäten. 
Till enkäten!
Vi delar erfarenheter och funderar på hur vi kan gå vidare 
med resultaten. Vi kommer att ordna diskussionerna på ett 
sätt som gör att det går att delta även om man inte har hun-
nit göra undersökningen ännu.

19.00 Middag 
För de som kan och vill så flyr vi novembermörkret i Göte-
borg och förflyttar oss till Thailand under en gemensam mid-
dag på Moon thai (egen bekostnad). Restaurangen kan fixa 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfArqhaV6-4jwpp49fLbb_-xEc6Inf7T4x22TtnuHOvoj6DA/viewform?usp=sf_link 
https://www.ub.gu.se/sv/bibliotek-och-oppettider/samhallsvetenskapliga-biblioteket
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfArqhaV6-4jwpp49fLbb_-xEc6Inf7T4x22TtnuHOvoj6DA/viewform?usp=sf_link
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både vegetariskt och veganskt. Om du vill följa 
med anger du det i anmälan, så bokar vi bord. 
http://moonthai.se/

Program fredag 28 november

08.30-09.15 Särskilt pedagogiskt stöd till  
studenter med synnedsättning
Samordnare Anna Jälknäs berättar om den kart-
läggning som hon har gjort om det stöd som finns 
på GU för studenter med synnedsättning.

09.20-10.00 Team Digitalisering på Göteborgs 
UB visar hur vi jobbar med att tillgängliggöra  
texter för studenter med läsnedsättning med hjälp 
av robotscanning.

10.10-12.00 Hur formar vi bra lärmiljöer?
Johanna Björk från Ulvesound communications 
föreläser om:
- Vad innebär kognitiva nedsättningar?
- Miljömässiga faktorer, lokaler inredning  
placering mm
- Bemötandet, vad kan jag tänka på som personal?
- Motivationen, hur ökar vi den hos våra 
besökare?
Johanna Björk är verksam inom Ulvesound Com-
munication där hon utför konsult/handlednings-
uppdrag och håller föreläsningar inom pedago-
gisk, psykosocial och psykiatrisk vägledning, med 
fokus på neuropsykiatri. 

Förslag på Hotell
Här är de hotell som ligger hyfsat till och har 
statligt avtal: 

Hotel Poseidon

Elite Plaza Hotel

Hotel Bellora

Scandic Rubinen

Anmälan

Via nedan länk senast 20 november:
https://forms.gle/trdJDZ5aVNNc2gydA 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.  
Bli medlem här!

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Charlotta Höckerfors, 031-7861354,  
charlotta.hockerfors@ub.gu.se
Åsa Forsberg, asa.forsberg@ub.lu.se
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