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Forord
IFLA-retningslinjene for bibliotektjenester til personer med dysleksi - Revidert og
utvidet - har som mål å tilby veiledning til profesjonelle IFLA-enheter og alle
dens medlemmer verden over for å utvikle og implementere bibliotektjenester
for personer med dysleksi. Disse retningslinjene er både en revisjon og en
utvidelse av tidligere retningslinjer utgitt av IFLA i 2001 som Professional Report
No. 70.
Retningslinjene har blitt utviklet av en internasjonal arbeidsgruppe som jobber
under både Library Services to People with Special Needs (LSN) og Libraries
Serving Persons with Print Disabilities (LPD) som deler dette ansvaret.
Prosjektet ble anerkjent og støttet med et IFLA-prosjektbudsjett
(Prosjektnummer: E3.09.1-2/12).
Retningslinjene er initiert av IFLA Division III / LSN.
Arbeidsgruppen besto av:
 Saskia Boets (Luisterpuntbibliotheek, Flamsk bibliotek for lydbøker og
punktbøker, Belgia)
 Helle Mortensen (Lyngby-Taarbaek folkebibliotek, Danmark)
 Koen Krikhaar (Dedicon, Nederland)
 Misako Nomura (Japansk forening for rehabilitering av personer med
funksjonshemming, Japan)
 Mieke Urff (Dedicon / Windesheim-universitetet, Nederland)
Det aller første møtet for dette prosjektet fant sted ved IFLA World Library and
Informasjon Congress (WLIC) i Helsinki (august 2012). Mange Skypekonferanser, e-poster og to direkte møter senere var vi klare til å presentere den
reviderte og utvidede utgaven av IFLA-retningslinjer for bibliotektjenester til
personer med dysleksi ved WLIC i Lyon (august 2014).
Arbeidsgruppen henvendte seg til IFLA-samfunnet gjennom formennene i seks
relevante IFLA-avdelinger for å få ideer og eksempler på god praksis (november
2012).
Teammedlemmene rådførte seg med internasjonalt anerkjente dysleksieksperter,
dysleksiforeninger, informasjonseksperter og bibliotekpersonale med direkte
erfaring.
Teamet benyttet seg av data fra eksisterende internasjonale undersøkelser og
samlet inn mange eksempler på god praksis.
Mest av alt benyttet de seg av en omfattende erfaring innenfor sine egne
organisasjoner og sin daglige profesjonelle kunnskap og ekspertise.
Utkast ble sendt til revisjon til mange fagfolk innen dysleksi- og bibliotekfaget,
og heldigvis fant vi noen kritiske og konstruktive revisjonsmedarbeidere.
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Arbeidsgruppen ønsker å rette en takk til alle disse personene for verdifulle
innspill og kommentarer.
Vi vil spesielt takke:
 Gyda Skat Nielsen (Danmark) og Birgitta Irvall (Sverige), utviklere av
IFLAs 2001 retningslinjer for bibliotektjenester til personer med dysleksi
som oppmuntret oss til å jobbe med de reviderte retningslinjene
 Annemie Desoete (Universiteit Ghent, Belgia)
 Pamela Deponio (University of Edinburgh, Storbritannia)
 Michael Seadle (Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland)
 Nancy Panella (St. Luke's-Roosevelt Hospital Center, USA)
 Jenny Nilsson (Myndigheten för tillgängliga medier, Sverige)
 Hanneke Wentink (Saxion University, Nederland)
 Michael Kalmár (European Dyslexia Association)
 Nancy Bolt (Nancy Bolt & Associates, USA)
 Carolyn Hunt (Institute of Education, University College London,
Storbritannia)
 Helen Brazier (Henshaws Society for Blind People, Storbritannia)
 Birgitte Sloth Jørgensen (Herning Centralbibliotek, Danmark)
 Lene Schrøder (Herning Centralbibliotek, Danmark)
 Bas Pattyn og Vincent Knecht (The Factory Brussels, Belgia)
 Andrew McDonald (Institute of Education, University College London,
Storbritannia)
 Genevieve Clavel-Merrin (Schweizerische Nationalbibliothek, Sveits)
 Patrice Landry (Schweizerische Nationalbibliothek, Sveits)
Prosjektteamet tilbyr disse retningslinjene i håp om at de vil stimulere til
interessante diskusjoner og bidra til å utvikle bedre tjenester. Vi inviterer
bibliotekarer, lærere og rådgivere fra hele verden til å utvide og berike disse retningslinjene
med flere eksempler på god praksis.
Mest av alt håper prosjektgruppen at mange personer med dysleksi oppdager og
får glede av fantastiske historier i mange inspirerende og kreative bibliotek i lang
tid fremover!
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”Gi mitt barn lesehunger
Det ber jeg om med brennende hjerte
For jeg vil så gjerne
At mitt barn skal få i sin hånd nøkkelen
Til eventyrlandet
Hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder”
Astrid Lindgren

Innledning
1. Hensikt
Disse nye retningslinjene har som mål å bistå bibliotek med å yte tjenester til
personer med dysleksi. De kan også brukes til andre brukergrupper med
lesevansker.
De er ment som et verktøy til både erfarent og mindre erfarent bibliotekpersonell
som har ansvar for å ta seg av personer med lese- og skrivevansker.
Hensikten er å gi en oppdatert sammenfatning av hva som er kjent om bibliotektjenester
til brukere med dysleksi, og også å opprette en kunnskapsbase med
bakgrunnsinformasjon og eksempler på god praksis, også tilgjengelig gjennom
IFLA-nettsiden (www.ifla.org/lsn).

2. Bakgrunn
I 2001 publiserte IFLA retningslinjene for bibliotektjenester til personer med
dysleksi (Professional reports No. 70 av Gyda Skat Nielsen og Birgitta Irvall).
Det er bare i løpet av det siste tiåret at beslutningstakere, informasjonsytere og
bibliotek har begynt å forstå betydningen, omfanget og den sosiale innvirkningen
av dysleksi. Tidligere ble dysleksi ansett for å være et utdanningsproblem som
kunne "behandles" gjennom korrigerende undervisning. Siden den gang har en
økende forskningsmengde forandret vårt syn på dysleksi, noe som gir flere
sosiale og færre medisinske konnotasjoner. Dette har på sin side påvirket vår
innstilling til personer med dysleksi. I stedet for å forsøke å lære dem å lese
trykt skrift og stave ordentlig, noe som i mange tilfeller ikke fører til resultater,
oppmuntres vi nå til å støtte dem med mer kreative løsninger slik som
alternative måter å skrive og lese på.
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I de senere årene har mange land utvidet unntakene for opphavsrett, som i
utgangspunktet ble utviklet for å støtte personer med synssvekkelser, slik at de
dekker alle med nedsatt leseevne, inkludert personer med dysleksi.
Derfor er det naturlig at en revisjon av retningslinjene for dysleksi har blitt tilrettelagt av IFLA
gjennom samarbeidet mellom to interesseavdelinger som jobber i nært
partnerskap, Library Services to People with Special Needs (LSN) og Libraries
Serving Persons with Print Disabilities (LPD).

3. Filosofi
Vi viser til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.
(http://www.un.org/en/documents/udhr)
Vi viser også til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne, hvor det blir understreket at personer med nedsatt leseevne har
like stor rett til tilgang til bøker, kunnskap og informasjon til samme tid, kostnad
og kvalitet som alle andre. (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne, Paragraf 9, Tilgjengelighet)
Verdens helseorganisasjon (WHO) understreket betydningen av tilgjengelig
informasjon for personer med funksjonshemming med utgivelsen av "Rapport om
funksjonshemmede" i samarbeid med Verdensbanken i 2012, og produserte en
lettlest utgave av oppsummeringen på internett.
(http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html)

4. Omfang
Disse retningslinjene for dysleksi kan beskrives som en profesjonell rapport som:





Kan brukes av fagfolk fra bibliotekbransjen
Kan brukes av bibliotekpersonale for å finne ideer, eksempler og forslag til
hvordan man gjenkjenner bibliotekbrukere med dysleksi, hvilken
tilnærming man skal bruke og hvordan man kan forbedre
bibliotektjenestene i samsvar med dette
Gir en sjekkliste over tips og ideer, en oversikt over god praksis og en
kunnskapsbase

Vi hevder ikke at dette er en akademisk eller vitenskapelig rapport. Målet vårt er
å tilby informasjon om dysleksi og de utfordringene som personer med dysleksi
kan stå overfor, og å presentere ideer om hvordan man yter passende
bibliotektjenester.
Selv om disse retningslinjene for dysleksi fokuserer på folkebibliotek, kan mange
av forslagene og anbefalingene også inspirere andre bibliotektyper.
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Retningslinjene omfatter ikke metoder eller verktøy for diagnostisering av
dysleksi, og de inneholder heller ikke planer for støttestrategier som kan brukes
av personer med dysleksi.
Disse retningslinjene er basert på erkjennelse og respekt. Vi jobber ut fra en
overbevisning om at personer med dysleksi har spesifikke ferdigheter og evner,
og vi har som mål å oppmuntre dem til å glede seg over fortellinger, bøker og
biblioteket.
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1. Hva er dysleksi?
Dette kapittelet har som mål å klargjøre konseptet dysleksi, og drøfter ulike
definisjoner av lidelsen. Her forklares utfordringene personer med dysleksi kan
stå overfor når de leser.
Ordet dysleksi kommer fra det greske ordet dys (som betyr svak eller
utilstrekkelig) og lexis (som betyr ord eller språk). Barn og voksne med dysleksi
har en nevrologisk lidelse som gjør at hjernen behandler og tolker informasjon
på en annen måte (NCLD, 2013). Dette forårsakes ikke av mentale eller
sensoriske defekter, og heller ikke emosjonelle forstyrrelser eller kulturelle
mangler.

1.1 Drøfting av de ulike definisjonene av dysleksi
Definisjonen av dysleksi er like kompleks som selve tilstanden. I dette avsnittet
drøftes fem internasjonalt relevante definisjoner.
I 2009 utga IFLA en liste over uttrykk og definisjoner vedrørende en
kundegruppe med spesielle behov (Panella, 2009). I denne ordlisten ble dysleksi
definert slik:
"Dysleksi er en nevrologisk forstyrrelse som påvirker tilegnelsen og behandlingen
av språk. Tilstanden kjennetegnes av problemer knyttet til det å lese, stave,
skrive, snakke og/eller lytte: en manglende evne til å lære å lese og skrive på en
tilfredsstillende måte til tross for normal intelligens og tilstrekkelige
anstrengelser".
Definisjonen fra IFLA står side om side med definisjonen fra European Dyslexia
Association (EDA) som viser til det nevrologiske grunnlaget for dysleksi og
virkningene lidelsen har på akademisk og yrkesmessig utvikling (EDA 2013). EDA
understreker at det ikke foreligger noen sammenheng med en persons
intelligens, anstrengelser eller sosio-økonomiske nivå. Det mest slående i EDAdefinisjonen er utsagnet om at personer med dysleksi står overfor en utfordring
da de lever i en ikke-dysleksivennlig verden.
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Definisjonen fra International Dyslexia Association (IDA) drøfter ikke årsaken til
dysleksi, men indikerer i stedet at det finnes mange mulige årsaker. Dysleksi
beskrives som en språkbasert innlæringsnedsettelse (IDA 2013).
Definisjonen fra British Dyslexia Association (BDA) nevner uoverensstemmelsen
mellom språkbaserte ferdigheter og andre kognitive evner, men dette synet får
ikke lenger så stor oppslutning på internasjonalt nivå. Denne definisjonen trekker
også frem at dysleksi ikke påvirkes av konvensjonelle læremetoder, men at
støtte gjennom spesifikke intervensjoner kan være vellykket selv om det ikke
finnes en kur (BDA, 2013).
Definisjonen fra Verdens helseorganisasjon om "Spesifikk utviklingsdysleksi"
(1968) forblir en av de enkleste, og fokuserer på uventede skriftspråklige
vanskeligheter hos ellers kompetente individer som har hatt tilfredsstillende
utdanning, sosiale og kulturelle muligheter.
Alle disse definisjonene viser oss at dysleksi ikke er et resultat av upassende
læremetoder eller manglende anstrengelser, men heller en hemming med
livslange effekter.
EDA estimerer at 8 % av verdens befolkning har en form for dysleksi og at 2 %–
4 % kan være alvorlige berørt av lidelsen (Panella, 2009).
Diagnostisering av dysleksi i motsetning til andre lesevansker har alltid vært et
problematisk konsept. Enkelte forskere og utøvere har anbefalt at diagnose ikke
er nødvendig og at det er bedre å bruke en generell term slik som "spesifikke
innlæringsforskjeller" og å jobbe med hver person og deres spesifikke problemer
individuelt (Elliott og Grigorenko, 2014).
Historien til identifisering av dysleksi viser at lidelsen opprinnelig ble ansett for å
være et medisinsk problem. Dette forklarer hvorfor det språket som brukes om
dysleksi har medisinsk opprinnelse. For eksempel brukes ordene diagnose,
behandling og behandlingsplan i utstrakt grad. I mange land har dysleksi hatt en
plass i den såkalte medisinske modellen i lang tid.
Et sosialt perspektiv antyder derimot at dysleksi kan anses for å være et sosialt
problem. Med andre ord: personer er bare har nedsatt funksjonsevne når miljøet
mangler tilpasninger som kan imøtekomme behovene deres. Den sosiale
modellen betyr også at både personen med nedsatt funksjonsevne og samfunnet
har sine ansvar. Personer med nedsatt funksjonsevne kan oppnå ekspertise fra
personlig erfaring og kan ta egne valg.

1.2 Utfordringer for lesere med dysleksi
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I motsetning til hva folk ofte tror, handler ikke dysleksi bare om skriftspråk, selv
om svake punkter knyttet til skriftspråk ofte er mest fremtredende og blir påvist
først. Dysleksi påvirker måten informasjon behandles, lagres og hentes frem på,
inkludert problemer knyttet til gjenkallelse, behandlingshastighet,
tidsoppfattelse, organisering og sekvensering (BDA, 2103).
Disse retningslinjene fokuserer på problemene knyttet til lesing og
bibliotekbesøk.
Underliggende problem: lav fonologisk bevissthet
Fonologisk bevissthet handler hovedsakelig om å forstå forholdet mellom muntlig
og skriftlig språk. Personer med dysleksi gir ofte inntrykk av å ha lavere
fonologisk bevissthet enn sine medmennesker, og denne bevisstheten kan være
lavere enn forventet sammenlignet med det kognitive nivået.
Hva er fonologisk bevissthet? Det er et system som består av ulike ferdigheter:
•
Bevisstheten om at et språk har ulike lyder
•
Bevisstheten om rimord
•
Bevisstheten om at setninger kan deles opp i ord, stavelser og fonemer
•
Evnen til å snakke om, tenke gjennom og manipulere lyder
•
Forståelsen av forholdet mellom tale- og skriftspråk
Man trodde at lav fonologisk bevissthet hos lesere med dysleksi var en viktig
årsak til leseproblemene de hadde. Stanovich (1986) etablerte derimot en
gjensidig årsakssammenheng: reduserte fonologiske ferdigheter forhindrer
prosessen for leseevnen, men fordi personer som har vanskeligheter med å lese
opplever vanskeligheter med finne sammenhengen mellom stavelse og lyd,
forsinkes utviklingen av automatisk og rask gjenkjennelse av ord. Dette er
begynnelsen på en syklus hvor manglende øvelse, svake tolkningsferdigheter og
vanskelige materialer bidrar på hver sin måte. Dårlige leseopplevelser gjør at
man leser lite og at man derfor ikke får nok lesetrening. Dette er begynnelsen på
en negativ sirkel som har videre konsekvenser.
Dyktige lesere når raskt et stadium hvor dekoding bare er nødvendig når de
støter på nye og vanskelige ord. Gjennom større leseerfaring lærer de mange
nye ord, og tilegner seg informasjon og kunnskap om syntaktiske strukturer. Et
barn som leser godt og som har et godt ordforråd vil lese mer, lære betydningen
av flere ord og vil dermed lese enda bedre.
Dårlige og gode lesere har tendens til å beholde denne relative stillingen over
hele leseevnespekteret (Shaywitz, 1998, s.307). Barn med utilstrekkelig
ordforråd – som leser langsomt og uten glede - leser mindre, og har som resultat
en langsommere utvikling av ordforrådet, noe som forhindrer videre utvikling av
leseevnen (Stanovich, 1986). Disse prosessene illustreres av slagordet: "Bruk
det eller mist det!"
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1.3 Effekt på lesing: typiske trekk for lesere med dysleksi
Selv om lesere med dysleksi ikke kan betraktes som en homogen gruppe, finnes
det noen felles kjennetegn:





Leser langsomt
Er nødt til å lese visse ord eller setninger to eller tre ganger
Har en tendens til å "gå seg bort" på en side og deretter måtte lete etter
setningen han/hun var i ferd med å lese
Anstrenger seg mye for å lese hvert enkelt ord og fanger derfor ikke opp
sammenhengen i en tekst.

Enkelte personer med dysleksi liker å lese selv om det krever store
anstrengelser, men mange unngår å lese eller leser bare når de må.
Andre vanskeligheter som personer med dysleksi opplever
Selv om sjekklistene varierer fra land til land, nevner nesten alle andre
vanskeligheter enn lesing. Enkelte av disse kan virke inn på bruken av et
bibliotek eller en online-katalog.
Eksempler kan være:
 Vanskeligheter med å sette ord på tanker og formulere klare spørsmål
(skriftlig og muntlig)
 Vanskeligheter med å finne ord
 Vanskeligheter med å utføre to oppgaver samtidig (f.eks. å lytte og ta
notater samtidig)
 Vanskeligheter med å jobbe under tidspress
 Dårlig håndskrift
 Problemer med å finne frem i informasjon som er organisert alfabetisk
 Problemer med å finne frem i en bygning
I mange land har kjennetegnene og problemene som lesere med dysleksi
opplever blitt beskrevet av nasjonale organisasjoner.

1.4 Ulike problemer på ulike språk
Disse retningslinjene vil bli brukt av bibliotekpersonale som snakker ulike språk.
Derfor er det viktig å være oppmerksom på innflytelsen ulike språk har på
lærevansker som dysleksi.
I følge Davis (2005) har enkelte alfabetiske språk en såkalt "transparent"
ortografi mens andre språk har en "dyp" ortografi. En "transparent" ortografi
betyr at det er et nært samsvar mellom bokstavene og lydene (grafemer og
fonemer) i skriftsystemet. Finsk gir et godt eksempel med 23 kombinasjoner som
passer antall bokstaver nøyaktig.
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Skriftlig finsk skiller seg mye fra skriftlig engelsk som ser ut til å være det
språket med størst uregelmessig "dyp" ortografi i verden. På engelsk må leseren
være i stand til å foreta en ortografisk segmentering av grafemer som består av
flere bokstaver og som ofte er inkonsekvente. Kunnskapen om grunnleggende
bokstavlyder er ikke tilstrekkelig til å bruke grafemet/fonemet (bokstav/lyd) som
går sammen.
Ved god lesing må hjernen først opprette en riktig forbindelse mellom det
skriftlige ordet og tilsvarende lyd. I noen ortografier kan et fonem ha flere
stavemåter og i andre staves det alltid på samme måte (Davis, 2005).

1.5 Perspektiver på personer med dysleksi
Det er viktig å være klar over at dysleksi ikke er en sykdom, og at det ikke er en
tilstand man vokser av seg. Det er helt klart derimot at virkningen av dysleksi
ikke har en negativ innvirkning på akademisk og profesjonell utvikling (BDA,
2012).
Tidlig påvisning og egnede tiltak og støtte kan hjelpe personer med dysleksi med
å utvikle strategier for å mestre tilstanden.
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2. Juridisk bakgrunn
Denne delen handler om juridisk sammenheng og opphavsrett.
Lovene om opphavsrett i mange land omfatter en spesiell del som omtaler
unntak og begrensninger for personer med nedsatt leseevne. Dette gir den
positive fordelen at utgitte materialer og bøker i mange tilfeller kan tilpasses slik
at de fyller behovene og preferansene til lesere med dysleksi. Hvis dette gjøres
under spesielle betingelser for opphavsrett, beskrives materialet som en tilpasset
eller tilgjengelig versjon. I de fleste tilfeller har disse versjonene spesielle
lånebetingelser og kan ikke integreres i den offentlige samlingen.

2.1 Problemer knyttet til opphavsrett
Opphavsrett betyr retten til å lage en kopi. Det er en sterk ubestridelig rett som
automatisk følger med når man gjør skriftlig materiale tilgjengelig til
offentligheten m.a.o. publisering. De fleste land tilbyr en eller annen form for
vern av opphavsrett for en forfatters verker, og har forpliktet seg til en eller flere
av de internasjonale traktatene og konvensjonene om opphavsrett. Eksempler
omfatter Bernkonvensjonen, internasjonal konvensjon om beskyttelse av
(opphavsrett til) litterære og kunstneriske verk og Opphavsrettraktaten fra
Verdens opphavsrettorganisasjon (WIPO) som sikrer beskyttelse for utenlandske
verker. Noen land beskytter seg ganske enkelt gjennom sine nasjonale lover.
Opphavsrett er vanligvis begrenset i varighet og utløper vanligvis 70 år etter
forfatterens død. Forfatterens arbeid blir da ansett for å være offentlig eiendom
og kan fritt kopieres. En godt kjent samling av bøker uten opphavsrett finnes i
Gutenberg-prosjektet som ble startet i 1972. Prosjektet jobber for å gjøre alle disse
verkene tilgjengelig digitalt gjennom internett (http://www.gutenberg.org). Det er
det eldste digitale biblioteket i verden og har nå (2014) over 45 000 unike titler
(e-bøker) i samlingen.

2.2 Konsekvenser for bibliotektjenester til personer med
dysleksi
For å yte best mulige bibliotektjenester til en person med dysleksi, må
bibliotekaren ha kjennskap til juridiske betingelser og betingelser knyttet til
opphavsrett. Betingelsene kan variere avhengig av hvilken opphavsrettstatus
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verkene har.
Her er en pekepinn:
 Er bibliotekmaterialet det gjelder del av en generell samling? Hvis det
er tilfelle kan det lånes av alle.
 Hvis materialet er produsert etter unntaksreglene, og derfor ikke er del
av den generelle samlingen, kan brukerne bare låne det om de tilhører
de som har rett til å dra nytte av unntaket.
 Hvis det er unntak for opphavsrett for personer med nedsatt leseevne i
din nasjonale lov om opphavsrett, kan du sjekke om dette unntaket
omfatter personer med dysleksi. Hvis det er tilfelle, kan materialet
lånes ut til leseren det gjelder. Hvis ikke, kan det være mulig å komme
til en avtale med forlagene om å yte bibliotektjenester til personer med
en annen nedsatt leseevne enn synsnedsettelse. Eksempler på land
som har inngått slike avtaler er Flandern–Belgia, Nederland og
Danmark.
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3. Velkommen til biblioteket!
Hva bør biblioteket ditt gjøre for å støtte personer
med dysleksi?
3.1 Innledning
Retten til å lese
Tilgang til informasjon er en menneskerett som er nært knyttet til lesing. Lesing
er en sosio-økonomisk nødvendighet i et samfunn hvor skriftspråket sitter dypt
forankret i kulturen. Det å være i stand til å lese er ikke bare en intellektuell
ferdighet, det har også en dyptgående sosial og kulturell betydning. Hvis man
ikke er i stand til å lese økes risikoen for sosial utestengelse med alle de negative
virkningene dette får for deltakelse, utvikling og helse.
Inkludering
En integrert tilnærming som dekker alle aspektene i livet til personer med
dysleksi er avgjørende for å møte utfordringene når de oppstår - på skolen,
hjemme, på jobb, ved studier eller på biblioteket. Suksesshistorier, erkjennelse
og gode rollemodeller er motiverende faktorer og viser at personer med dysleksi
kan lykkes og være fremgangsrike.
Bevissthet og kunnskap om dysleksi vil hjelpe med å overkomme det stigmaet
som stempler personer med lese- og skrivevansker som mindre intelligente.
Personer med dysleksi kan kompensere for denne tilstanden ved å tilegne seg en
rekke strategier, inkludert bruken av egnede lese- og skriveverktøy som
gjennom årene har blitt mer brukervennlige og inkluderende.
Interessenter og partnerskap
Samarbeid mellom biblioteket, utdanningsorganisasjoner og partnere i
lokalmiljøet er ekstremt viktig. Andre interessegrupper omfatter foreldre,
fagforeninger, dysleksiforeninger, arbeidsformidling, lesekonsulenter og
spesialbibliotek for personer med nedsatt leseevne. Institusjoner, slik som
fengsler, kan ha mange innsatte med dysleksi og andre lesevansker. Arbeid med
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partnere gir også tilgang til informasjon om behovene og kunnskapen om
brukergruppen, og gir muligheten til å involvere brukere i tjenesten.

3.2 Bibliotekopplevelsen
Bibliotekets fokus er på kunnskap, opplevelse, og læring.
Personer med dysleksi kan mangle grunnleggende bibliotekerfaring og -vaner.
De har kanskje ikke opplevd særlig glede ved lesing, og forstår kanskje ikke
bibliotekets verdi med tanke på fritid, arrangementer og læring. Bibliotekets
hovedutfordring er å formidle at det er mer enn en samling med bøker på
hyllene, og kan gi personer med lesevansker tilgang til trykte materialer ved
hjelp av en rekke strategier, inkludert bruken av leseteknologier.

3.3 Bibliotekrommet og presentasjonen
Det er viktig å presentere lettleste materialer og IT-verktøy på et sentralt sted, i
nærheten av informasjonsskranken. Det er noen ganger nødvendig å forklare ITverktøy slik som programvare for lesing og staving, lesepenner og dedikerte
mobile applikasjoner til personer med dysleksi. (se del 6 for mer informasjon)
Vurder bruken av lettleste skilt og piktogrammer.
Her er noen hint og tips:
 En bygning med tydelige skilt og piktogrammer (ikoner) er mer tilgjengelig
og brukervennlig for alle besøkende.
 Sørg for at skiltingen ikke bruker kun blokkbokstaver, kursiv eller
understrekede ord.
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Skap et inspirerende område for lettleste materialer hvor brukerne
inviteres til å sette seg og slappe av mens de ser gjennom samlingen og
utforsker IT-verktøy.
Velg møbler som vil oppmuntre til utforskning og lesing: presenter
materialer med forsiden vendt utover. Brukere med dysleksi og deres
interessenter kan bli involvert i utvelgelsesprosessen. Bruk tydelige og
gjenkjennelige hylleskilt.
Plasser lettleste materialer i nærheten av lydbøkene. Kombiner trykte
bøker med tilsvarende lyd- eller DAISY-versjoner (se del 5.3. DAISYtalebøker). Gi en klar angivelse av sjanger, med piktogrammer og
etiketter på bøker og andre materialer.

Biblioteket kan også opprette en avdeling som heter "Lese på ulike måter" hvor
talebøker, trykte bøker og DAISY-bøker, lettleste materialer og bøker med stor
skrift er plassert sammen og er enkle å finne. Eksempler er Eplehyller og
"Makkelijk Lezen Pleinen" (Lettlesnings-Plaza - se Vedlegg A).
Husk betydningen av en integrert tilnærming. Verdikjeden som leder til en
fornøyelig leseopplevelse kan deles inn i mange punkter, inkludert
registreringsprosessen ved biblioteket. Vurder opplevelsen i sin helhet fra
kundens synspunkt. Be brukere om råd for å identifisere problemer.
Materialer og utvelgelseskriterier
Samlingene skal inneholde lettleste bøker kombinert med CDer eller DAISYbøker, og bør omfatte skjønnlitteratur og faglitteratur på ulike nivåer som passer
alle interesser, individuell smak og evner.
Noen kriterier for utvalg av materialer som ikke har blitt spesielt utgitt for
brukere med dysleksi eller andre lesevansker er som følger:
 Korte ord og setninger
 Mange bilder
 Rett venstremarg/ingen høyremarg (rett til venstre og hakkete til høyre)
forenkler lesbarheten
 Unngå tekst som står i blokker
 Unngå "støyende" farger (for sterke, blandede, motstridende)
Presentasjon av materialene
Plasser alle materialer med omslaget på forsiden vendt utover eller i en
kombinasjon med bokrygger som vender ut mot brukerne. Et interessant og godt
illustrert omslag kan være tiltalende, mens bokrygger neppe vil vekke
nysgjerrigheten. Det kan være vanskelig for en person med dysleksi å lese
sidelengs.
Piktogrammer
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Piktogrammer gjør det enklere for brukere å finne det de ser etter. Eksempler på
piktogrammer for skjønnlitteratur og faglitteratur finnes på følgende nettsteder:
http://www.letbib.dk/res/docs/pictogrammer-faglitteratur.pdf,
http://www.letbib.dk/res/docs/pictogrammer-skoenlitteratur.pdf.
De kan skrives ut, lamineres og plasseres på materialene. Alternativt kan man
bruke tematiske piktogrammer som kombinerer både skjønnlitteratur og
faglitteratur, for eksempel krig eller idrett.
IT-verktøy
Personer med dysleksi kan bruke ulike teknologier som hjelp til å overkomme
noen av leseproblemene de har. Det er viktig å være oppmerksom på at disse
verktøyene er tilgjengelige og hvordan de kan brukes.
IT-verktøy må være inkluderende både i utseende og uttrykk, de må med andre
ord se ut som vanlige verktøy som brukes av de fleste.
Noen ideer for plassering av IT
 Plasser datamaskiner i nærheten av lydbøker og andre materialer som
forenkler lesing
 Installer hjelpeprogrammer for lesing og skriving på alle bibliotekets
datamaskiner
 Tilby korte steg-for-steg-instruksjoner for IT-verktøy på bibliotekets
nettsted.
Nettsted
Nettstedet og katalogen skal være fullt tilgjengelig for alle. Dette kan oppnås ved
å bruke en enkel struktur, tydelig skrift, mellomrom og farger som kan tilpasses,
og en knapp for høytlesning.
Bibliotekets søkemotor bør være basert på piktogrammer. Det er nyttig hvis
resultatlisten viser forsiden av materialene og en kortfattet, lettlest beskrivelse
av innholdet.
Andre








muligheter omfatter:
Menyer for personer med lesevansker
Ulike skriftinnstillinger
Koblinger, widgets og apper som henvender seg til målgruppen
Muligheten til å søke etter lettleste materialer
Talesyntese til søk i katalogen
Videoer i stedet for tekst for å demonstrere bibliotektjenester
Navn og bilder av bibliotekets ansatte som spesialiserer seg på dysleksi og
lesevansker

For ytterligere informasjon se Web Accessibility Initiative, WAI:
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php.
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3.4 Markedsføring i og utenfor biblioteket
Bibliotekets tjenester til personer med dysleksi skal fremmes også utenfor
bibliotekbygningen. Biblioteker skal gi spesifikke eksempler på hvordan personer
med lesevansker kan dra fordel av å bruke biblioteket.
Her følger noen ideer for markedsføring:
 Bruken av en gjenkjennelig logo unngår langtekkelige forklaringer.
 En velkomstfolder som er lettlest og informativ og tilgjengelig i både trykt
og digital utgave. Denne bør distribueres i utdanningsinstitusjoner,
arbeidsplasser, skoler, butikker, senter for sysselsetting og legekontorer.
Involver uførhetsspesialister og personer med dysleksi ved utarbeiding av
slike foldere.
 Instruksjonsfilmer om bibliotekets tjenester. Det kan være lettere å se på
og lytte enn å lese. En video av god kvalitet kan lages med enkelt utstyr.
 Vis informasjon på store skjermer.
 Drop-in-økter eller en drop-in-kafé med teknologisk støtte og muligheten
til å møte bibliotekpersonell med spesialisert kunnskap om dysleksi Denne
typen tilstelning gjør det mulig for brukere å snakke med personer som
står ovenfor liknende utfordringer.
 Bibliotekomvisning: vis eksempler på relevante materialer og fremhev
andre materialer enn trykte bøker.
 Kurs:
- for studenter med dysleksi (kan organiseres i samarbeid med
spesiallærere);
- for voksne med lesevansker (med bedrifter, utdanningsinstitusjoner og
fagforeninger);
- for foreldre og barn (med lesekonsulenter og lærere);
- kurs om nye medier og e-bøker.
 Leseklubber, med bruk av både trykte bøker og lydbøker.
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Digitale nyhetsbrev er en måte å holde kontakten med brukerne. De kan
inneholde informasjon om nye bøker, kommende forelesninger,
tilstelninger og nye leseverktøy. Lag en lettlest versjon eller inkluder en
lydversjon om mulig.
"Månedens lettleste bok".
Leksehjelp.
Artikler og reklame i lokale aviser og magasiner, ukeblader, sosiale
medier, nettsteder, radio og TV.
Tilstelninger: informer brukere med dysleksi om tilstelningene som finner
sted på biblioteket, og ikke glem tilstelninger for barn. Ulike muligheter
kan omfatte tilstelninger som organiseres med partnere, leseverksted og
foredrag med berømte personer med dysleksi som kan være rollemodeller,
slik som forfattere, personer i underholdningsbransjen, musikere, standup-komikere, politikere og idrettsutøvere.
Delta på lokale tilstelninger for å fremme hva biblioteket har å tilby.

Omtrent 50 % av medlemmene i Nota-brukergruppen sa at de gjerne ville
bruke biblioteket som et sted hvor de kan treffe andre personer med dysleksi.
(Ekstra hjelp og tilgang til læring for barn og unge med dysleksi/alvorlige
lesevansker, 2011. Nota er det danske nasjonalbiblioteket for personer med
skriftspråklige problemer)

3.5 Andre typer bibliotek
Barnebibliotek
Anbefalingene og tiltakene som er nevnt i kapittel 3 gjelder også for barne- og
skolebibliotek. Foreldrene spiller også en viktig rolle.
Foreldre
Ikke alle foreldre ser på lesing som en fritidsaktivitet hjemme, og er kanskje ikke
klar over at det finnes verktøy og metoder som kan bidra til å forbedre barnets
leseferdigheter. Lesing for barna er kanskje ikke en del av familietradisjonen, og
foreldrene har gjerne ikke kunnskap om hvordan man kan tilnærme seg
lesevansker. Informasjon om betydningen av en positiv holdning når det gjelder
lesing, bøker og leseteknologi kan derfor være nyttig.
Dysleksi kan være arvelig, og det kan derfor hende at én eller begge foreldre
også har dysleksi. Lesing kan assosieres med vonde opplevelser og
vanskeligheter som fører til manglende bevissthet om leseglede. Foreldre med
dysleksi er kanskje ikke klar over at de også kan bruke og ha glede av
bibliotektjenester.
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"Kængurulommen"(Kengurulommen) er en dansk kampanje som oppmuntrer
foreldre med dysleksi til å lese for barna sine (http://www.nota.nu/node/442,
video med engelske undertekster).
Samarbeid mellom barnebibliotek og skolebibliotek
Bibliotektjenester for barn og unge bør organiseres i nært samarbeid med
spesiallærere, skolebibliotekarer og barnebibliotekarer.
God praksis og ideer:
 Samarbeid mellom et offentlig bibliotek og lærere for å støtte barn og
tenåringer med skriftspråklige problemer, Linköpings stadsbibliotek
(Sverige), PowerPoint-presentasjon av Anna Fahlbeck. (se Vedlegg A)
 Enkelte bibliotek i Flandern bruker etiketter for å koble sammen trykte
bøker og bøker i DAISY-format, dvs. en etikett hvor det står "også
tilgjengelig som bok på biblioteket" på DAISY-boken, og en etikett med
"DAISY-bok også tilgjengelig på biblioteket" på den trykte utgaven.

Barn og unge låner begge formater slik at de kan øve seg på lese- og
lytteferdighetene samtidig. Muligheten til å redusere avspillingshastigheten
på DAISY-boken gjør at dette blir en oppnåelig leseøvelse.
 Ved folkebibliotek i Sverige er DAISY-platen inkludert i den trykte boken.
Skolebibliotek
Skolens fokus er på læring. Barn med dysleksi må støttes fullstendig, delta i
timene på lik linje med andre og være del av den sosiale sammenhengen i
klasserommet. For å oppnå dette kreves en kombinasjon av
undervisningsferdigheter og utdanningsprofesjonalisme sammen med kunnskap
om lesehjelpemidler. Hindringer oppstår hvis lesevansker anses for å være
manglende kompetanse. Barn oppdager raskt om de har større
lesevanskeligheter sammenlignet med klassekameratene sine, og dette vil virke
inn på lesingen og selvbildet de har.
Tidlige anstrengelser for å ta tak i lese- og skrivevansker er av stor betydning,
ellers vil barn og unge med dysleksi bli frustrert og gi opp håpet om å bli i stand
til å oppnå et akseptabelt lesenivå. Lærere og skolebibliotekarer må være klar
over dette og sørge for at en strategi, spesielle programmer og egnede ITverktøy er tilgjengelige.
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3.6 Akademiske bibliotek
Et økende antall studenter med dysleksi går på universitetet, men enkelte
personer får ikke diagnosen før de når høyere utdanning. Dette betyr at det må
legges spesiell vekt på å sikre tilgjengelig informasjon til studenter med dysleksi.
Utfordringene er de samme for akademiske bibliotek og folkebibliotek når det
gjelder tilgjengeligheten av nettsteder og lesematerialer, kanskje større fordi
informasjonen er mer kompleks. Det finnes et lignende behov for tjenester og
veiledning, og studenter kan trenge mer tilrettelagt litteratur og kreve en mer
individuell behandling i tillegg til enkel tilgang til læreplanen. Lik tilgang til
utdanningsmaterialer er en juridisk rettighet. Måten tilgangen tilrettelegges på
og de juridiske omstendighetene varierer fra land til land. Det anbefales at
universitetets støttesenter for studenter med nedsatt funksjonsevne og forlagene
går sammen slik at studenter med dysleksi og lesevansker kan få tilgang til de
elektroniske utgavene av teksten, og får tillatelse til å redigere dokumenter i et
passende format.
Ideer:
 Etabler en dysleksitjeneste for studenter som tar seg av individuelle
justeringer for studenter med dysleksi og lesevansker, og som
samarbeider med forlagene.
 Utnevn en person som er ansvarlig for informasjon om nedsatt
funksjonsevne og som arbeider sammen med rådgiverne for nedsatt
funksjonsevne ved institusjonen.
 Gi bibliotekpersonalet opplæring i å støtte studenter med dysleksi ved å
tilby kurs om dysleksibevissthet på regelmessig basis.
 Tilby utvidede låneperioder.
 Tilby støtteprogramvare og tekniske hjelpemidler for dysleksi.
 Tilby lån av USB-minnepinner med gratis hjelpeprogramvare inkludert
tekst-til-tale.
 Gi informasjon på nettsiden om hvordan man produserer og får tilgang til
dokumenter i alternative formater, informasjon om tilgjengelige ressurser
og hjelpeteknologier.
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4. Bibliotekpersonalet
Spm: Hvordan vil du at personalet skal være når du møter dem på
biblioteket?
Sv: At de hjelper meg med de rette tingene og ikke prøver å insistere på
en masse andre ting.
At de er skikkelig positive og imøtekommende! Ja! Dette kan du lese!
At de rett og slett er hjelpsomme.
(Talende bøker og lesende barn. Finsk undersøkelse, 2013)

4.1 Øke bevisstheten
Jeg hater å lese!
"Jeg hater å lese!" var slagordet for en flamsk kampanje for barn og unge med
dysleksi. Dette slagordet ble valgt fordi personene bak kampanjen ofte hørte
dette fra barn og unge med lesevansker. I utgangspunktet sjokkerte dette
enkelte bibliotekarer og spesiallærere, men etter en stund erkjente de at disse
ordene virkelig blir brukt. Det er lesehandlingen de hater, og følelsen av
utilstrekkelighet som følger med heller enn historiene og innholdet. Derfor bør
bibliotekpersonale forsøke å overbevise unge personer med dysleksi til å forsøke
andre lesemåter enn trykte (tekst)bøker, slik at de kan oppdage en metode de
liker eller som i det minste er enklere.
Bevissthet, bevissthet, bevissthet
Bevissthet er nøkkelordet. Det er viktig for alle som jobber på biblioteket, fra
dørvakten, resepsjonisten osv. (som kan være den første kontaktpersonen) til
biblioteksjefen som utvikler strategier og tar beslutninger.





Kundeservice er utgangspunktet for å yte rimelig ekstra støtte.
Det er viktig å ha en inkluderende holdning for å unngå stigmatisering av
målgruppene og for å oppmuntre disse til å oppdage hele spekteret av
bibliotektjenester.
Bevissthet betyr også å forstå når man bør være proaktiv og når man bør
ta et steg tilbake.
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Bevissthet om tilgjengelighet er viktig for alle aspekter av
bibliotekbygningen og -tjenestene (se del 3.3 for bygning, hyller, nettsted
og katalog).
Alt begynner med godt utdannet personale som er overbevist om at alle
barn, unge og voksne har rett til å lese og glede seg over bøker.

4.2 Bibliotekpersonalet
Retningslinjene for dysleksi fra 2001 uttaler at "det er et felles ansvar for alt
bibliotekpersonale å sikre at personer med svak leseevne mottar særlig hjelp når
de faktisk besøker biblioteket". Dette gjelder like mye for ansatte som har ansvar
for katalogen og nettstedet, som for kollegene som velger ut materiale til
samlingen.
Foreldre og unge klager imidlertid ofte over bibliotekpersonalet som jobber i
skranken. De fleste bibliotek har en ansatt som er ansvarlig for barnetjenester og
som er klar over de behovene som personer med dysleksi har og hvilken
tilnærming som er nødvendig. Men denne personen jobber ikke nødvendigvis
hver dag, og er ikke nødvendigvis tilgjengelig ved behov. Derfor er det viktig å
dele kunnskap og grunnleggende ferdigheter slik at hver ansatt kan hjelpe alle
brukere. Brukerne forstår at ikke alle kan være spesialisert på alt, men de kan
likevel forvente seg grunnleggende kunnskap.
Leseguider
Gi opplæring til personale som kan spesialisere seg på å betjene brukere med
lesevansker og bli hovedkontakt for brukeren. Sørg for at alt bibliotekpersonale
kan tilby grunnleggende veiledning og kan henvise brukere til spesialiserte
bibliotekansatte ved behov.
"Min personlige bibliotekar"
Innfør muligheten til å avtale time med en "personlig bibliotekar" som
oppmuntrer brukere til å komme på biblioteket, og som bidrar til å skape en
trygghetsfølelse. Brukere trenger ikke å forklare sine spesielle behov hver gang
de kommer på biblioteket. De blir kjent med en person som vet hvem de er, og
dette gjør det enklere å slappe av og stille spørsmål. Utgi kontaktinformasjon for
den personlige bibliotekaren, inkludert navn, telefonnummer og bilde. Vær klar
over at brukere med dysleksi og lesevansker gjerne foretrekker å kommunisere
via telefon heller enn å skrive.
Dele kunnskap
Deling av kunnskap er ikke bare viktig blant personalet på biblioteket, men også
blant kolleger fra ulike bibliotek, og mellom bibliotekpersonale og andre som
arbeider med dysleksi. Her inngår spesialpedagoger, skolebibliotekarer,
skolepsykologer og psykologer innen voksenutdanning, taleterapeuter/logopeder
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og lokale og nasjonale dysleksiorganisasjoner. Erfaringen og kunnskapen som
dysleksiorganisasjonene har er selvsagt svært verdifull.
Det vil være en enorm fordel at bibliotektjenester jobber sammen og oppretter
samarbeidsmodeller med relevante organisasjoner og interessenter.

4.3 Bibliotekskoler
Mange bibliotekansatte starter sin profesjonelle utdannelse og opplæring i en
bibliotekhøyskole. I enkelte land finnes det derimot ikke lenger noen spesiell
utdanning for bibliotekarer, og i andre land finnes ingen slik utdanning.
Hvis det finnes en læreplan for bibliotek- og/eller informasjonspersonale, er det
avgjørende at den omfatter bevissthet om bibliotekbrukere med spesielle behov,
slik som personer med dysleksi. Biblioteksskoler organiserer ofte noen
forelesninger eller seminarer om behovene til ulike lesegrupper, men
regelmessige timer i læreplanen er mer effektivt.
"Det kan være nyttig å invitere en person med dysleksi til å snakke til studenter
ved en bibliotekskole om hva han/hun gjerne vil at biblioteket skal yte når det
gjelder materiell og tjenester" (Retningslinjer for bibliotektjenester til personer
med dysleksi, 2001 s. 6). Dysleksiorganisasjoner og spesialbibliotek kan også gi
interessant og relevant informasjon og råd.

4.4 Livslang læring
Det er vanlig at spesialbibliotekarer holder kurs for å øke kollegenes bevissthet
og kunnskap. Muligheter til å dele informasjon, erfaringer og kunnskap med
kolleger fra andre bibliotek og dysleksi- og utdanningsorganisasjoner er gode
måter å øke ferdigheter og kunnskap på. Korte arbeidsverksteder kan for
eksempel brukes til å bli og holde seg informert om ny innsikt og nye metoder. Å
utveksle erfaringer og god praksis er den beste måten å oppdage gode ideer og
praktiske løsninger. Disse aktivitetene kan bli organisert av en bibliotekforening
eller av selve biblioteket. Ansatte med dysleksi kan også bidra med verdifull
innsikt.
På et internasjonalt nivå utgjør IFLA et utmerket ekspertnettverk. Ved den årlige
konferansen og på mindre spesialkonferanser møtes fagfolk fra hele verden og
utveksler verdifull informasjon og god praksis. Avdelingene Library Services for
People with Special Needs (LSN) og Libraries Serving Persons with Print
Disabilities (LPD) setter regelmessig av tid til bibliotektjenester for personer med
spesielle behov i konferansene sine.
Personale ved skole- og folkebibliotek bør delta i livslang læring på alle nivåer.
Deltakelse ved arbeidsverksted, seminarer og konferanser som organiseres av
staten, en bibliotekorganisasjon, en bibliotekskole, en dysleksiorganisasjon, et
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bibliotek for personer med nedsatt leseevne eller annen profesjonell organisasjon
vil gi større åpenhet og vil bidra til å redusere hindringer for fremgang.

4.5 Strategisk planlegging
Det er viktig at personale som har ansvar for bibliotektjenester til personer med
dysleksi og lesevansker deltar i planleggingsprosessen for biblioteket som en
helhet. Dette vil sørge for at bevissthet og støtte er integrert i bibliotekets
globale mål og langsiktige planer.
Ad hoc-handlinger kan ha en kortvarig virkning, men en god plan vil gi mye
bedre resultater på lang sikt. En integrert tilnærming som dekker alle bibliotekets
tjenester og som strekker seg over flere år er nødvendig.
Det sier seg selv at det er avgjørende å sørge for at det finnes tilstrekkelige
ressurser til materialer, personale, markedsføringskampanjer og andre behov

4.6 Service og veiledning
For personer med dysleksi kan det være en utfordring å ta steget inn i et
bibliotek fordi biblioteket er en bygning fylt med skriftlig tekst som kan være
vanskelig for dem. Sørg for at brukere med dysleksi og andre lesevansker føler
seg velkomne og til pass ved å behandle dem med respekt og empati. Det er
viktig at bibliotekbesøket er en positiv opplevelse.
Brukere nevner sjelden at de har dysleksi, så bibliotekaren må være flink til å
stille spørsmål og lytte.
Her er noen tips:
 Vær oppmerksom på om en person med dysleksi virker interessert i å
snakke om lesevanskene sine eller ikke, og juster tjenesten i samsvar med
dette inntrykket.
 Understrek bruken av andre materialer enn bøker, f.eks. filmer, lydbøker,
DAISY-bøker, musikk, spill, tilstelninger, lettleste materialer og
leseverktøy.
 Informer brukerne om mulighetene de ikke ser, for eksempel digitale
ressurser.
 Tilby en personlig omvisning og vis dem til hyllene og de relevante
områdene.
 Tilby utvidede låneperioder.
"Lettlest sone"
 Informer nye brukere om hvordan materialene er ordnet.
 Presenter ulike materialer.
 Fremhev at enkelte materialer også er tilgjengelige som en lyd- eller
DAISY-bok.
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Vis og forklar piktogrammene.

Online-tjenester
 Presenter relevante deler av bibliotekets nettsted.
 Informer brukere om relevante online-tjenester og vis hvordan de bruker
disse.
Som bibliotekar som yter tjenester til personer med dysleksi bør du huske:
 At det som fungerer for én person ikke nødvendigvis er nyttig for en
annen.
 Å være oppmerksom på brukerens sterke sider og ikke fokusere på
svakheter.
 Være positiv og godta løsninger som brukeren foreslår.
 Nøkkelen er leseglede og ikke botemidler for spesifikke tilstander.
Bibliotekpersonalets rolle skiller seg fra den rollen som spesiallærere eller
utdanningsspesialister har.
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5. Innhold
Bibliotekets hovedaktivitet er å gi tilgang til innhold i form av informasjon,
magasiner og bøker. Måten innholdet skrives, presenteres og formidles på kan
utgjøre en omfattende og positiv forskjell for leseren med dysleksi.
I dette kapittelet beskriver vi hvordan alle bibliotek kan tilby tilstrekkelig innhold
og spesialenheter for å betjene personer med dysleksi.

5.1 Trykte materialer
Måten tekst er trykt på kan gjøre stor forskjell for personer med dysleksi. Det
finnes enkle regler og anbefalinger om hvordan man presenterer informasjon
skriftlig eller på en skjerm på en dysleksivennlig måte. Disse omfatter
anbefalinger knyttet til skrifttyper, størrelse, mellomrom og layout. Lange
setninger og bruk av bindestreker bør også unngås.
(For mer informasjon om hva man bør og ikke bør gjøre for dysleksivennlig
utskrift, se Vedlegg B.)

5.2 Lettlest
Målet med lettleste publikasjoner er å presentere ren tekst som både er
lettforståelig og egnet for ulike aldersgrupper. Lettleste materialer kan være et
svar på ulike leseproblemer i tillegg til dysleksi: for eksempel kan de være
nyttige for personer med begrensede intellektuelle/kognitive evner.
Lettlest materiale forbedret med nye teknologier
Fordelene med lettleste materialer økes gjennom elektronisk lesing siden
skrifttype, -størrelse og fargekontrast enkelt kan tilpasses for å møte behovene
til personer med dysleksi. For eksempel kan DAISY-talebøker, lydbøker og
videoer være til stor hjelp for personer med dysleksi.
Et godt eksempel fra Sverige
I Sverige ble de fleste lettleste bøker utgitt av Swedish Centre for Easy-to-Read
konvertert til DAISY-talebøker av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Unge med dysleksi eller leseproblemer kan lytte til en DAISY-bok sammen med
den trykte utgaven, og de kan lånes sammen fra skole- eller offentlige bibliotek.

33

International Federation of Library Associations and Institutions
Retningslinjer for bibliotektjenester til personer med dysleksi – Revidert og utvidet utgave
Produksjon av lettlest materiale
For å produsere originalt lettlest materiale, eller for å konvertere en originaltekst
til en lettlest utgave, må forfatteren/forlaget ta hensyn til innhold, språk,
illustrasjoner og grafisk layout.
Se IFLAs andre (reviderte) utgave av Guidelines for easy-to-read materials, 2010
(Professional report 120, se også vedlegg B).

5.3 Lyd- og talebøker
Det å lytte til en lydutgave av en trykt bok er et velkjent og svært utbredt
alternativ til å lese trykkskrift, og kan være svært nyttig for personer med
dysleksi.
Mange offentlige bibliotek tilbyr lydbøker, og de fleste bibliotek for blinde eller
personer med nedsatt leseevne og tilknyttede organisasjoner i Europa og USA
har også begynt å distribuere digitale talebøker til personer med dysleksi.
Bruken av talebøker for unge med dysleksi har hatt positiv virkning på deres
leseglede og akademiske resultater. Dessuten har kombinasjonen av tekst og lyd
en positiv innflytelse på leseferdighetene. Det er likevel greit å legge fra seg
boken en stund og bare nyte avspillingen alene.
En stadig økende samling av godt innleste lydbøker tilbys, både på det
kommersielle markedet og i spesialsamlinger for å hjelpe personer med nedsatt
leseevne.
Historisk sett var kommersielle lydbøker ofte forkortede utgaver, mens
spesialiserte talebøker er fullstendige gjengivelser av det originale trykte verket,
med en annen følelse og et annet utseende. Hovedformatene for lydbøker er
beskrevet nedenfor.
En dansk undersøkelse (Auxiliary Aids, 2011) viser at lydbøker utgjør en
avgjørende leseplattform for et stort antall barn og unge voksne med dysleksi
eller alvorlige lesevansker. De er derfor en måte å tilegne seg kunnskap og
erfaring på.
En svensk undersøkelse (Talende bøker, 2013), basert på
fokusgruppediskusjoner, konkluderer med at bibliotek bør konsentrere seg om
barns bruk av talebøker og understreker betydningen av en profesjonell
tilnærming til hvert enkelt møte.
CD
Lydbøker på CD er blant de vanligste teknologiene på markedet. CD-teknologien
er derimot på tilbakegang og er begrenset med tanke på størrelse og navigering.
En uforkortet utgave av en gjennomsnittsbok er omtrent 10 timer (600 min)
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lang, noe som gir 9 til 10 CDer totalt. Det er en utfordring både å pakke disse og
å holde orden på rekkefølgen. På den annen side er lydkvaliteten utmerket og de
fleste vet hvordan man bruker dem. Bøker på CD anbefales som et godt første
steg for å gjøre lesere kjent med lydlesing.
MP3
Flere og flere lydbokprodusenter gjør innholdet sitt tilgjengelig som nedlastninger
i MP3-format, ledende standard for komprimering av lydfiler. Å lytte til en lydbok
i MP3-format på en mobil plattform er sannsynligvis den mest populære måten å
bruke lydbøker på, spesielt blant unge.
DAISY-talebøker
En DAISY-talebok er vanligvis en lydutgave av et eksisterende verk med
menneskelig fortellerstemme. Vanligvis skrives den til en CD ved hjelp av CDROM-spesifikasjoner og MP3-komprimering slik at hele boken er tilgjengelig på
én CD.
DAISY er en internasjonal åpen standard som brukes til å skape bøker med en
sterk struktur som tillater navigering gjennom deler (kapitler) og innbakte
underseksjoner (sider og avsnitt) samt bokmerking.
En annen fordel er muligheten til å redusere avspillingshastigheten noe som gjør
det enklere for unge personer med dysleksi å lytte til DAISY-boken sammen med
den trykte utgaven.
Selv om enkelte CD/DVD-spillere støtter MP3 og er i stand til å spille av DAISYtalebøker, er det best å spille dem på en spesiell DAISY-spiller eller ved hjelp av
gratis DAISY-programvare for avspilling for å få fullt utbytte av navigerings- og
minnefunksjonene.
Mer informasjon om DAISY finnes på www.daisy.org, inkludert en utvidet liste
over maskinvarespillere, avspillingsprogramvarer, apper og enheter som leser
DAISY-talebøker.

5.4 Digital informasjon og e-bøker
Digitale og elektroniske tekstfiler
Tilgang til en digital tekstutgave tilbyr mange fordeler for en leser med dysleksi,
hvor de mest innlysende fordelene er at:
 Teksten kan justeres når det gjelder skrift, størrelse og kontrast
 Teksten kan brukes med TTS-programvare
 Søk skjer på ordnivå
 Navigering skjer på kapittel-, side eller andre nivåer (avhengig av
strukturen på tekstfilen)
 Teksten er tilgjengelig via innholdsfortegnelsen
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Alle filformater har derimot ikke samme fleksibilitet, og i alle tilfeller er det
nødvendig å ha et redigeringsprogram for programvare for å foreta justeringer.
E-bøker og lesebrett
En e-bok er en bok i full lengde som er utgitt i digital form slik at den kan leses
på et lesebrett (eller eReader), slik som Kindle, Kobo, eller SonyReader.
Lesebrett benytter en relativt ny teknologi som er under utvikling kalt e-blekk,
eller elektronisk papir, som gir et ekstremt stabilt bilde med god leselighet uten
refleksjoner i direkte sollys. De fleste lesebrett som er kommersielt tilgjengelige
er vanligvis 12–23 cm brede. Noen lesebrett har en enkel berøringsteknologi for
å bla fra side til side eller for å velge fra enkle menyer. Det fleste lesebrett er
utstyrt med ordbøker som raskt gir synonymer og ordforklaringer.
(Mer informasjon om lesebrett finnes i del 6.5 og i vedlegg B.)

5.5 Synkronisert tekst og lyd
Talebøker som inneholder synkronisert tekst og lyd (ved bruk av enten syntetisk
tale eller opptak av menneskelig stemme) blir mer og mer tilgjengelige. Mange
populære lese- eller utdanningsenheter har nå muligheten til å lese med
syntetisk tale. Denne typen bøker gir navigerings- og multisensoriske
leseopplevelser ved å utheve teksten som leses opp.
Synkroniserte bøker med fulltekst og fullyd i DAISY-format er til stor hjelp for
personer med dysleksi.
Bookshare er et tilgjengelig online-bibliotek med digitale bøker som gjøres
tilgjengelig under et unntak til amerikansk lov om opphavsrett (se
https://www.bookshare.org/_/aboutUs/legal/chafeeAmendment). Bookshare
tilbyr en samling bøker med fulltekst og fullyd i Daisy-format som kan lastes ned
til multimodal lesing ved hjelp av syntetisk tale.

5.6 Digitale multimedia (hybrid)-bøker
DAISY multimedia (hybrid)-bøker består av tekst, lyd og bilder og er et eksempel
på talebøker med full tekst og fullyd som egner seg spesielt for personer med
dysleksi. Den multisensoriske opplevelsen gjør at disse bøkene er enkle å lese og
forstå.
Ulike former for avspilling kan oppnås ved å endre skjerminnstillingene,
skriftstørrelsen, fargekontrasten og lesehastigheten.
(se Vedlegg B for eksempler på DAISY-multimediabøker)
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5.7 Bruk av multimedia: bilder, tegneserier, grafiske
romaner, video
For personer med dysleksi og andre lesevansker er det lettere og raskere å tenke
og lære ved hjelp av bilder enn bare med ord. Derfor er det viktig å samle bøker
med bilder, tegneserier og grafiske romaner for å gi lesere med dysleksi bøker
de kan glede seg over.
Bruk av video er også effektivt for å vedlikeholde konsentrasjonen og interessen.
Å se en video kan være et godt alternativ til å lese en bok. I Nederland finnes det
mange klipp som fokuserer på utdanningsmaterialer for skolebarn på nettsiden
som drives av den offentlige kringkastingstjenesten
(http://www.schooltv.nl/beeldbank/).

5.8 Oversikt
Lyd-CD

Daisybøker
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på en
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Nei
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6. Leseverktøy
og tekniske hjelpemidler
Det finnes mange teknologier og hjelpemidler som hjelper personer med dysleksi
med å lese, skrive og få tilgang informasjon. Utdanningsmarkedet har definitivt
fått opp øynene for personer med dysleksi, og det finnes en mengde nye
produkter og løsninger tilgjengelig. Disse varierer fra spesielle penner, briller,
lyd-/videoutstyr, minneverktøy, kurs i gjenkjenning av fonemer og rask
automatisk benevning, til mat og kosttilskudd.
Enkelte av disse apparatene og teknologiene bør alle bibliotek være i besittelse
av. Andre må kjøpes inn og installeres individuelt av personen med dysleksi.

6.1 En liten advarsel og gode råd
Teknologi kan være en stor støtte for en person som sliter med å lese. Vær
likevel klar over at teknologi aldri er en helhetlig løsning i seg selv. Den passer
ikke alle, og skal alltid utgjøre en del av flere støttestrategier som er utviklet for
å styrke selvtilliten og øke lesegleden.
Det er nyttig å ha noe personlig erfaring når man gir bibliotekbrukere råd om
teknologi. Bibliotekpersonalet bør gjøre seg kjent med utbredte og anbefalte
systemer, slik som DAISY-talebøker, ulike Tekst-til-tale (TTS)-løsninger som
finnes på det lokale språket, og sist men ikke minst, e-bok-lesing med lesebrett
eller apper.

6.2 Mobile enheter
Mobile enheter varierer fra standard mobiltelefoner til nettbrett, og omfatter
MP3-spillere, flash-drives, lesebrett (eller eReaders) og smarttelefoner. Enheter
som er tilgjengelige på markedet er mer attraktive for lesere med dysleksi enn
spesialutstyr som ser annerledes ut og som tiltrekker seg oppmerksomhet.
Unge med dysleksi liker å bruke mobile enheter til avspilling av lyd- og DAISYbøker siden slike enheter er enkle å håndtere og virker inkluderende. I Sverige
finnes det ressurssentre som tilbyr opplæring for skolebibliotekarer,
allmennlærere og spesiallærere for å lære hvordan man laster ned talebøker og
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overføre filene til mobile enheter. Kurs av denne typen utgjør et svært nyttig
grunnlag for å utvikle bibliotektjenester til unge med dysleksi og andre
leseproblemer.

6.3 Verktøy og programvare for avspilling av DAISYbøker
Det fleste spesialiserte spillere som kan brukes til å spille av DAISY-lydbøker
tilbyr en rekke funksjoner. Disse omfatter navigering etter avsnitt, underavsnitt,
side og setning, muligheten til å sette bokmerke under lesing, muligheten til å
endre lesehastighet (raskere eller langsommere), og muligheten til å åpne bøker
automatisk der hvor leseren sist sluttet å lese. DAISY-spillere er ganske dyre. De
er tilgjengelige i ulike størrelser og modeller, inkludert små bærbare spillere som
kan lese tekstdokumenter (f.eks. Word) med syntetisk tale. Noen av dem kan
opprette direkte tilgang til et online DAISY-bibliotek (hvis tilgjengelig).
Det er også mulig å lese DAISY-talebøker ved hjelp av programvareverktøy og
applikasjoner for PCer og bærbare PCer, og antall applikasjoner (eller apper) for
lesing på en mobil enhet, slik som et nettbrett eller en smarttelefon, er stadig
økende. Denne lesemetoden er spesielt populær blant studenter.
Et eksempel på gratis programvare for lesing av DAISY-multimediabøker, kalt
AMIS, er tilgjengelig på engelsk og mange andre språk fra DAISY Consortium.
AMIS og andre applikasjoner for lesing av programvare tilbyr topp funksjonalitet
slik som uthevet tekst, muligheten til å velge skriftstørrelse, lesehastighet og
kontrast sammen med mulighet for søk i fulltekst. En oppdatert liste over
leseapplikasjoner for DAISY-talebøker er tilgjengelig på
http://www.daisy.org/tools/splayback.

6.4 Tekst til tale (Text-to-speech, TTS)
TTS eller skjermleserprogramvare konverterer digital tekst til syntetisk tale.
Denne teknologien er fortsatt under utvikling men mye fremgang har blitt gjort i
løpet av de siste årene. Mange nettsteder er utstyrt med en TTS-knapp og
mange smarttelefoner og nettbrett har en innebygget TTS-applikasjon. Noen
TTS-stemmer finnes i det offentlige domenet, mens for andre er det nødvendig
med en lisens.
Mange anser at TTS fremdeles ikke egner seg for lystlesning, men aksepten er
større ved lesing av ukeblader, aviser, eller faglitteratur. Uansett anbefales det å
sette til side din egen vurdering og la brukerne velge selv om og hvordan de vil
bruke TTS.
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Finn ut hvilke TTS-applikasjoner som er tilgjengelige på det lokale språket og
test dem. Gratis syntetiske stemmer er tilgjengelige for de fleste språk. I
Storbritannia for eksempel kan biblioteket ha rett til gratis bruk av stemmene
som er utviklet av JISC TechDis
(http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/technologymatters/TechDisVoices/Downloa
dInstall).
De beste resultatene oppnås når leseren kan se uthevet tekst på skjermen og
samtidig kan lytte til synkronisert syntetisk lyd. Dette gjør at leseren med
dysleksi kan fokusere på tekstens betydning.
Hvis den digitale teksten er tilgjengelig i MS Word er det mulig å bruke en "Lagre
som DAISY"-plugin for å opprette en DAISY-multimedia talebok med TTS.
Personer med dysleksi kan ha problemer med korrekt persepsjon (høring og
forståelse) av talespråk (Deponio, 2012). Det kan være vanskelig å lytte til og
forstå syntetisk tale, men dette bedrer seg med erfaring og øvelse. Hvis en leser
sliter kan du foreslå å redusere hastigheten på TTS da dette kan hjelpe til med å
øke forståelsen.
I enkelte tilfeller produseres talebøker med opptak av syntetisk tale, og dette gir
bedre og mer profesjonell kvalitet enn bruk av en lokal TTS-applikasjon.

6.5 Lesebrett
Lesebrett vil raskt bli et utbredt verktøy for lesing av allerede utgitt informasjon,
og personer med dysleksi og andre vil dra nytte av dem. Noen lesebrett er
utstyrt med TTS-funksjonalitet som gjør at de egner seg for personer med
dysleksi.
Noen







positive sider av lesebrett er at de tilbyr:
Justerbar skrifttype og -størrelse
Hurtigsøk i leksikon
Stabilt bokstavbilde
Svært lang batterilevetid (vanligvis flere uker før den lader ut)
Behagelig lesing i dagslys
TTS-lesing

Det kan være nødvendig at brukeren har IKT-ferdigheter for å håndtere
samlingen sin, og programvare for Digital Rights Management kan forhindre
tilgang.
For en leser med dysleksi kan det å lese e-bøker på et nettbrett gi en bedre
opplevelse enn de grå bildene på de fleste lesebrett. På den annen side kan de
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mange funksjonene på et nettbrett være forstyrrende. Som en regel bør
brukerne støttes når de velger apparat som egner seg best for dem.

6.6 Ytterligere hjelpemidler
Stavekontroller og ordbøker
En personlig datamaskin utstyrt med en stavekontroll eller ordbok er nyttig.
Lesepenner
En lesepenn er et bærbart leseverktøy for lydskanning som også inneholder
ordbøker. Den har blitt utviklet for å gi personer med dysleksi umiddelbar støtte
når de leser trykt tekst, og dermed hjelpe dem med å lese og forstå på en
selvstendig måte. Lesepenner er lite brukt nå til dags.
Forstørrelseslinjaler og spesialbriller
Noen personer med dysleksi har nytte av en forstørrelseslinjal, som er et
forstørrelsesglass med en leselinje. Andre sies å ha fått hjelp av spesialbriller
(prismeglass) men disse funnene er kontroversielle.
Dysleksi-programvare
Det finnes mange programvarepakker som er utviklet for å hjelpe studenter med
dysleksi ved lesing, skriving og studering. De fleste av disse pakkene ble utviklet
i en undervisningssammenheng, og kan for eksempel omfatte en funksjon for å
ta notater eller lage en oppsummering.
Et godt kjent system for håndtering av utdanningsmaterialer i en spesifikk
multimediamodus er Kurzweil Education System (KES). Filformatet er
produsenteid og kan bare opprettes ved bruk av Kurzweil-systemet. De
resulterende KES-filene gir synkronisert TTS-utgang og hjelper studenten med å
navigere på en logisk måte gjennom en bok med kompleks oppbygning.
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7. Nå er det opp til deg!
Disse retningslinjene forsøker å gi så mye informasjon og så mange råd som
mulig.
Du skal vite at det er hjelp å få.
Hovedanbefalingene i rapporten er å utarbeide en grundig plan, arbeide sammen
med interessentene, og sist, men ikke minst få til forbedringer ved å ta ett steg
av gangen.
Vi håper at du vil bli inspirert av disse retningslinjene, sjekklisten, eksemplene
på god praksis og kunnskapsbasen.
Bruk sunn fornuft og kommuniser godt med dine brukere med dysleksi.
Lykke til!
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8. Ordliste
App - et selvstendig program eller del av en programvare som er utviklet med
en spesifikk hensikt. En applikasjon, spesielt når den lastes ned til en mobil
enhet
Eplehylle - en hylle med bøker for barn med spesielle behov merket med et
eplesymbol. De fleste folkebibliotek i Sverige har en Eplehylle
Tekniske hjelpemidler - vanligvis en kombinasjon av hardware og software
som er spesielt utviklet til å hjelpe med å overkomme eller kompensere for en
svekkelse eller nedsatt funksjonsevne. Som regel brukt i sammenheng med
lesevansker eller synsnedsettelse
Lydbok - et lydopptak av høytlesning av en bok, vanligvis produsert til
kommersielle formål
CD - en kompakt disk med et lydopptak i 44.1 kHz Wav og som inneholder
maksimalt 74 minutter med lyd
CD-Rom - kompakt disk som brukes som en lesbar optisk minneenhet for et
datasystem
Opphavsrett - opphavsmannens eksklusive juridiske rett i et fastsatt antall år til
å skrive ut, publisere, oppføre, filme, eller registrere litterært, kunstnerisk, eller
musikkmateriale
Opphavsrett-unntak eller begrensning - en opphevelse eller begrensning av
opphavsrett under spesielle betingelser, f.eks. ved sitat, bruk til utdanning,
parodi eller utilgjengelighet ved lesesvekkelse
DAISY - Digital Accessible Information System - en tilgjengelig
multimediapresentasjon som er svært nyttig for personer som har problemer
med å lese og forstå trykt tekst. Teknologien er utviklet og vedlikeholdt som en
internasjonal standard for digitale bøker av DAISY Consortium – www.daisy.org.
DAISY Multimedia kan være en talebok eller en digitalisert tekst, i tillegg til en
synkronisert presentasjon av tekst og lyd som er produsert i henhold til DAISYstandardene. Materialene kan distribueres på en CD/DVD, et minnekort, eller via
internett, og kan leses med datamaskiner ved hjelp av programvare for avspilling
av DAISY, DAISY-spillere og mobiltelefoner (Panella)
Lettleste bøker - kan være allerede eksisterende bøker som er tilpasset for,
eller bøker som er spesielt skrevet for personer med kognitive begrensninger
eller leseproblemer (Panella)
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Lettleste materialer - tilpasning av tekst som øker lesbarhet og forståelse.
Materialer med høyt interessenivå og lavt lesenivå for personer som har leseeller forståelsesvansker (Panella)
E-bok – en elektronisk bok som kan leses på en datamaskin eller en spesifikt
designet håndholdt enhet
E PUB 3 standard - EPUB®-spesifiseringen er et format for distribusjon og
utveksling av digitale publikasjoner og dokumenter. EPUB 3.0 er den nyeste
versjonen av EPUB standard (The International Digital Publishing Forum - IDPF)
Lesebrett - håndholdt enhet som brukes til å lese elektroniske bøker, aviser,
ukeblader osv.
Flash drive - liten elektronisk enhet med flashminne som brukes til å lagre data
eller overføre dem til eller fra en datamaskin, et digitalt kamera, osv.
Inkludering – være del av en helhet (Panella), en person eller et objekt som er
inkludert i en helhet (Oxford Dictionary)
IKT - Informasjons og kommunikasjonsteknologi – en fellesbenevnelse
som dekker teknologier som brukes til å behandle og formidle informasjon
(Panella)
KES - Kurzweil Education System – leseteknologi for personer med lære- og
lesevanskeligheter utviklet av Ray Kurzweil. En Kurzweil-lesemaskin er en teksttil-tale lesemaskin med taleutgang. Som eksempel skanner en Kurzweil 3000lesemaskin et trykt dokument, viser siden akkurat slik den fremstår i
originaldokumentet (f.eks. bok, ukeblad), med intakt fargegrafikk og bilder, og
leser deretter dokumentet opp høyt samtidig med at teksten som leses utheves
(Panella). De fleste lesere med dysleksi bruker Kurzweil-programvare, ikke en
maskin
Forstørrelseslinjal - en glasslinjal som isolerer og forstørrer én linje av gangen,
med rettelinje
MP3 – en vanlig standard for komprimering av en lydsekvens til en svært liten fil
for å spare digital lagringsplass og overføring. Brukes i stor utstrekning i
musikkindustrien samt i DAISY-bøker
MP3-spiller – apparat som brukes til å spille av MP3 digitale lydfiler
OCR - Optical Character Recognition (optisk tegngjenkjenning) – en IKTprosess som gjør at en skannet tekst gjenkjennes som digital tekst
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Lesepenn – et bærbart leseverktøy med lydskanning som også inneholder
ordbøker
Smarttelefon - en mobiltelefon som er i stand til å utføre mange av de samme
funksjonene som en vanlig datamaskin. Har vanligvis en relativt stor skjerm og
et operativsystem som kjører generelle applikasjoner
Stavekontroll - et dataprogram som sjekker staving av ord i tekstfiler, vanligvis
ved sammenligning med en lagret liste av ord
Synkronisert tekst og tale - en prosess der lyd (enten menneskelig eller
syntetisk tale) legges til som et synkronisert lag oppå en elektronisk tekst
Talesyntese - prosessen der talespråk genereres av en maskin på bakgrunn av
elektronisk tekst
Nettbrett - En liten bærbar datamaskin som styres direkte via skjermen heller
enn med tastatur eller mus
Talebok - et lydopptak av en person som leser en bok, opprinnelig utformet for
blinde personer
TTS - Text-To-Speech (tekst-til-tale) - en form for talesyntese som brukes
for å opprette en taleversjon av teksten i et elektronisk dokument
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Vedlegg A: God praksis
Målet med eksemplene som gis er ikke å være fullstendige men inspirerende.
Canada
Podcamp er en «ikke-konferanse» for personer som er interessert i sosiale
medier, blogging, mobil, webdesign og alt annet som har med internett å gjøre.
Møtet drives av deltakerne og kreativitet er viktig her. Da personer med dysleksi
ofte er svært kreative, kan slike initiativer trekke dem til biblioteket.
http://podcamphalifax.ca/ (besøkt 16. september, 2013)

Danmark
letbib.dk. Prosjektet samlet god praksis fra offentlige bibliotek i Danmark og fra
utlandet. Målet med prosjektet var å utvikle et enkelt og tilgjengelig verktøy for
folkebibliotek for å gjøre det enklere for folkebibliotek å gi brukere med
lesevansker høyere prioritet. Prosjektet ble støttet av de danske
kulturmyndighetene.
Nettstedet er delt inn i to deler hvor den ene er for brukere og den andre for
fagpersoner. Den brukerorienterte delen av nettsiden gir ideer til lesing,
internettressurser, videoer og leseverktøy for personer med lesevansker.
Nettsidene for fagfolk gir gode ideer og råd om markedsføring,
bibliotekanbefalinger, et nyhetsbrev, relevante nettsteder og bibliotekets eget
område.
http://www.letbib.dk/about (besøkt 16. september 2013)
Nota er det danske nasjonalbiblioteket for personer med nedsatt leseevne
Nettsiden er tilgjengelig på engelsk. Nettsiden inneholder et utvalg av videoer av
unge personer som beskriver hvordan dysleksi har påvirket livene deres (med
engelske undertekster).
http://www.nota.nu/node/111 (besøkt den 16. september 2013)
E17 er Notas onlinebibliotek. Brukere kan søke etter bøker og laste ned,
strømme eller bestille lydbøker.
http://www.e17.dk/velkommen (besøkt 16. september 16 2013)
Eksempler på tegneserier: http://www.e17.dk/medier/39619
(besøkt 5. november, 2013)
Komme i gang! Hvordan kan du sette bibliotektjenester for personer
med dysleksi i fokus ved ditt bibliotek?
Eksempler på god praksis av bibliotektjenester til personer med dysleksi fra to
danske folkebibliotek i Ballerup og Lyngby. Presentasjon ved P3-konferansen
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(IFLA Satellite Conference of LPD): Library Services for Print Disabled Persons
through Partnerships with Publishers and Public Libraries, 2009, Belgia
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-printdisabilities/presentations/get_going_pedersen_mortensen.ppt
(besøkt 4.juni 2014)

Finland
Celia er et finsk statseid bibliotek som produserer og tilbyr litteratur i
tilgjengelige formater for personer som ikke er i stand til å lese bøker med trykt
skrift, inkludert personer med dysleksi. Celia produserer lærebøker på alle
utdanningsnivåer. Enkelte lettleste bøker utgis også som talebøker. Nettsiden
bruker Read Speaker, og det finnes også en lettlest utgave av nettsiden.
Biblioteket har ansatt en spesialpedagog for å hjelpe med å utvikle produkter og
tjenester til barn med dysleksi. Celia har opprettet en nettside for informasjon
om dysleksi i samarbeid med andre organisasjoner for dysleksi og lærevansker.
Nettsiden omfatter en kort dysleksitest (basert på originalen som ble utviklet av
British Dyslexia Association), og en side hvor brukerne kan stille spørsmål.
http://www.lukihairio.fi/sv/ (besøkt 16. september 2013)
"Senat.sakaisin" er Celias Facebookside for tenåringer med dysleksi. Dette
initiativet ble presentert av LPD ved IFLA-satellittmøtet 2012: Words Upside
Down: Dyslexic Teens on Facebook
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/conferencesseminars/2012-08-tallinn/2012-08-09-katela.pdf (besøkt 7. november 2013)
Lesehunder som lytter til usikre barn som leser bøker på biblioteket har spredt
seg fra USA til Skandinavia. Det første biblioteket i Finland som introduserte
tjenesten var Kaarina-biblioteket i vestlige Finland. Raisa Alameri,
spesialbibliotekar ved Sello bibliotek, Espoo bybibliotek presenterte tjenesten ved
IFLA-konferansen i Helsinki 2012: Min oppgave er å lytte: Les til en hund - men
ikke en hvilken som helst hund.
http://www.conference.ifla.org/past/2012/160-alameri-en.pdf
(besøkt 16. september 2013)

Flandern – Belgia
Luisterpuntbibliotheek er det offentlige flamske biblioteket som betjener
personer med nedsatt leseevne. Kampanjen: Jeg hater å lese ble presentert av
LPD ved IFLA-satellittmøtet i 2012: I hate reading! Dyslexic? Go for an audio
book! A campaign in Flanders for young potentials with dyslexia. Presentasjon av
Saskia Boets, Tallinn, august 2012.
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http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/conferencesseminars/2012-08-tallinn/2012-08-08-boets.pdf (besøkt 16. september 2013)
http://www.ikhaatlezen.be (besøkt 16. september 2013) og
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/english (besøkt 15. september 2013)

Japan
Chofu bybibliotek i Tokyo har utvidet sine tjenester til personer med dysleksi
og andre lesevansker, og har satt opp et hjørne for DAISY-multimediabøker og
foldere om dysleksi og DAISY for å øke bevisstheten etter at loven om
opphavsrett ble endret i 2010. Gjennom dette biblioteket får brukere tilgang til
"Sapie Library", DAISY-systemets onlinebibliotek, som drives av det japanske
blindeskriftbiblioteket og National Association of Information Facilities for People
with Visual Disabilities.
Biblioteket i Chofu City:
http://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/hs/hs_service.html#serv05
(besøkt 30. november 2013)
Biblioteket i Sapie: https://www.sapie.or.jp/ (besøkt 30. november 2013)

Nederland
The Easy Reading Plaza (ERP) er en spesiell del av ungdomsavdelingen i
nederlandske og belgiske (flamske) bibliotek som er beregnet på skolebarn med
lesevansker Det attraktive og spesielt utvalgte lesematerialet oppmuntrer dem til
å lese. ERP har også spesialesignede møbler, slik at samlingen presenteres vendt
fremover. Omslaget vises dermed i stedet for bokryggen.
Takket være denne attraktive presentasjonen har ERP har nådd ut til mange
brukere slik som barn med dysleksi, AD(H)D, autisme og barn med et begrenset
ordforråd. En rådgiver for lettleste materialer organiserer aktiviteter for foreldre,
lærere og bibliotekarer.
Nettstedene www.makkelijklezenplein.nl og www.makkelijklezenplein.be (besøkt
5. november 2013) omfatter informasjon om enkel lesing for barn, foreldre,
lærere og bibliotekarer.

Norge
NLB, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et bibliotek for personer som har
nedsatt leseevne. Biblioteket produserer skjønnlitteratur for alle aldersgrupper,
og studielitteratur for personer i høyere utdanning.
http://www.nlb.no/en/about-nlb/facts/facts-about-nlb/
(besøkt 5. november 2013)
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Rett til å lese er en kampanje som oppmuntrer til samarbeid og partnerskap.
Formålet med kampanjen er å få frem viktigheten av å ha tilgang til litteratur.
Spre ordet er den første Rett til å lese-kampanjen. Alle folkebibliotek i Norge ble
invitert til å organisere utstillingen og bidra til å spre informasjon om tilgjengelig
litteratur.
http://rettilålese.no/ (besøkt 16. september 2013)

Sverige
I de fleste folkebibliotekene i Sverige finnes det en hylle med bøker for barn med
spesielle behov merket med et eplesymbol kalt Eplehyllen. Eplehyllen gir
informasjon om medier for barn med lesevansker. Eplehyllen informerer lærere
og foreldre om de ulike formene for media som biblioteket kan tilby for barn med
spesielle behov: lydbøker, videoer med tegnspråk for døve barn, taktile bøker,
punktbøker og så videre.
http://www.barnensbibliotek.se/Hem/OmBarnensbibliotek/English/tabid/439/Def
ault.aspx (besøkt 16. september 2013)
http://www.barnensbibliotek.se/appelhyllan/tabid/382/Default.aspx
(besøkt 7. november 2013)
Linköping Stadsbibliotek er et godt eksempel på hvordan folkebibliotek kan nå
personer med dysleksi. Folkebiblioteket samarbeider med flere organisasjoner i
samfunnet, gir personale opplæring for å støtte personer med dysleksi og
arrangerer kurs for lærere og annet skolepersonell.
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lasa-pa-olikasatt/ (besøkt 16. september 2013)
Samarbeid mellom folkebibliotek og pedagoger vedrørende barn og
tenåringer med nedsatt leseevne – Folkebibliotek Linköping
Ved folkebiblioteket i Linköping finnes det en unik spesialpedagogisk ressurs som
består av lærere og en psykolog. Dette kalles et Språkpedagogiskt centrum og
har som mål at alle som jobber i skoler skal ha kjennskap til dysleksi/nedsatt
leseevne og medfølgende konsekvenser. Språkpedagogiskt centrum overvåker
og gir opplæring til skolepersonell og bidrar også med informasjon og rådgivning
til studenter og foreldre. Ett medlem i bibliotekpersonalet jobber 10 % ved
senteret, og fokuserer på å gi informasjon om talebøker, tekniske hjelpemidler
og bruken av online-katalogen for den svenske Myndigheten for tilgjengelige
medier (MTM).
Mange bibliotek i Sverige arbeider sammen med skoler og/eller har læresenter
for personer med nedsatt leseevne.
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Initiativet “Collaboration between a public library and pedagogues regarding
children and teens with print disabilities” ble presentert av Anna Fahlbeck ved
IFLA satellittmøte i Tallinn i august 2012.
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/conferencesseminars/2012-08-tallinn/2012-08-09-fahlbeck.pdf
(besøkt 16. september 2013)
Gøteborgs universitetsbibliotek har en hjemmeside med informasjon for
studenter med dysleksi eller synssvekkelser.
http://www.ub.gu.se/help/funktion/ (besøkt 16. september 2013)
Gøteborgs offentlige bibliotek har en hjemmeside med informasjon om støtte
til lesing og skriving. Informasjonen er også tilgjengelig som video.
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bibliotek/fa-hjalp/fa-las-och-skrivstod/!ut/p/b1
(besøkt 16. september, 2013)
Lettlestsenteret jobber for lik tilgangsrett for alle til nyheter, informasjon og
litteratur som passer til deres behov og evner.
Senteret har flere målgrupper, inkludert personer med dysleksi, og fungerer som
ressurs- og kurssenter. Senteret tilbyr lettlest materiale og hjelp forbundet med
lettleste materialer. På nettsiden finnes det gode råd om lettleste publikasjoner.
Lettlestsenteret utgir bøker gjennom eget forlag, LL-förlaget. Det blir utgitt
omtrent 25 bøker hvert år, inkludert bøker som er skrevet direkte i lettlest
utgave og tilpasning av klassikere.
http://www.lattlast.se/start/english (besøkt 5. november 2013)

Storbritannia
Birmingham Public Library har en spesiell hjemmeside for personer med
dysleksi.
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=LibAccessibility/PageLayout&cid=1223092571076&pagename=BCC/Common/Wrapp
er/Wrapper (besøkt 16. september 2013)
Birmingham Public Library har også opprettet sin egen dysleksistandard
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=LibAccessibility%2FPageLayout&cid=1223092571068&pagename=BCC%2FCommon
%2FWrapper%2FWrapper (besøkt 16. september 2013)
Essex University Library har en spesiell hjemmeside for studenter med
dysleksi og spesifikke lærevansker med informasjon om tekniske hjelpemidler,
individuelle eksamensordninger, lydopptak av forelesninger og spesielle
bibliotektjenester.
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http://www2.essex.ac.uk/stdsup/disab/disabilities/dyslexia.shtm
(besøkt 16. september 2013)
Essex Public Library ble tildelt Storbritannias Jodi Awards 2011 for nettsiden:
Digital Access for People with Learning Disabilities. Jodi awards gis til museer,
bibliotek og arkiver for best bruk av digital teknologi for å forenkle tilgangen for
personer med nedsatt funksjonsevne. På nettsiden finnes det et eksempel på en
lettlest guide til biblioteket.
http://www.essex.gov.uk/Libraries-Archives/libraries/Documents/Welcomelibraries-easyread.pdf
http://www.essex.gov.uk/Libraries-Archives/libraries/Pages/Access-for-disabledpeople.aspx (besøkt 16. september 2013)
Load2Learn er en onlineressurs som hjelper skoler med å støtte elever med
dysleksi og nedsatt leseevne. Load2Learn er utviklet av de ideelle
organisasjonene Dyslexia Action og Royal National Institute of Blind People
(RNIB) som jobber sammen i partnerskap.
https://load2learn.org.uk/ (besøkt 16. september 2013)
Skottland - Edinburgh University Library har et nettsted for brukere med
nedsatt funksjonsevne om tilgjengelighet og informasjonstjenester f.eks.
hvordan man gjør dokumenter, presentasjoner og online-materialer tilgjengelige,
i tillegg til informasjon om tekniske hjelpemidler. Alle bibliotekets dokumenter er
tilgjengelige i alternative formater. Det finnes en rekke av hjelpeprogramvare og
fastvare på tvers av bibliotekene inkludert spesifikke dysleksipakker på alle
universitetets PCer. Hvert år inviteres bibliotekpersonale til å delta på kurs som
omhandler bevissthet om nedsatt funksjonsevne og som dekker dysleksi.
Universitetet har en Student Disability Service som tar seg av individuelle
justeringer for studenter med nedsatt funksjonsevne, inkludert justeringer i
bibliotekstjenesten slik som lengre låneperioder. Biblioteket har en person som
er informasjonsansvarlig på dette feltet.
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/services/helpconsultancy/accessibility (besøkt 16. september 2013)

USA
Organization of Learning Ally er en nasjonal veldedig organisasjon som
støtter studenter med lærevansker og familiene dere.
https://www.learningally.org/parents-students/is-it-dyslexia/
(besøkt 5. november 2013)
The Bookshare Project er et tilgjengelig onlinebibliotek som hjelper personer
med nedsatt leseevne å lese. Prosjektet støttes av US Department of Education.
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Biblioteket The Bookshare.org gir personer med nedsatt leseevne over hele USA
lovlig tilgang til over 40 000 bøker og 150 tidsskrifter som er konvertert til
punktskrift, storskrift, eller digitale formater for tekst-til-talelyd.
https://www.bookshare.org/ (besøkt 5.november 2013)
Reading Rockets, Washington, DC, er et nasjonalt initiativ for
multimediakunnskap som tilbyr informasjon og ressurser om hvordan små barn
lærer å lese, hvorfor så mange sliter og hvordan voksne som bryr seg kan
hjelpe. De bringer de beste forskningsbaserte strategiene til lærere, foreldre,
bibliotekarer og alle andre som engasjerer seg i arbeidet med å hjelpe små barn
med å bli gode og selvsikre lesere.
http://www.readingrockets.org/atoz/dyslexia/ (besøkt 5. november 2013)
Dyslexia Help with The Regents of the University of Michigan. Dette
nettstedet viser steg for steg hvordan man kan forstå dysleksi, utvikle en
handlingsplan og begynne å få hjelp.
http://dyslexiahelp.umich.edu/dyslexics/learn/what-dyslexia/best-practices
(besøkt 5. november 2013)
The Yale Center for Dyslexia & Creativity. Dette nettstedet informerer om
forskning på dysleksi, tilbyr ressurser, informasjon og oppmuntring til personer
med dysleksi, foreldre, fagfolk i utdanningssektoren, og leger. Senteret
fremhever også de sterke sidene hos personen med dysleksi.
http://dyslexia.yale.edu/links.html (besøkt 5. november 2013)
The Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.) er et program som
forbedrer barns lese- og kommunikasjonsferdigheter ved å bruke en virkningsfull
metode: lese for et dyr. R.E.A.D. var det første programmet som bruker
terapidyr for å hjelpe barn med å forbedre sine lese- og
kommunikasjonsferdigheter og som også lærer dem å elske bøker og lesing.
Metoden har økt i omfang over hele verden siden november 1999 da den ble
lansert i Salt Lake City.
http://www.therapyanimals.org/Read_Team_Steps.html
(besøkt 28. juni 2014)
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Vedlegg B: Kunnskapsbase
Innledning
Hensikten med dette dokumentet er ikke å gi omfattende informasjon om
dysleksi og hvordan dysleksi virker inn på hverdagen til de som har det. Vi kan
likevel forestille oss at bibliotekansatte ønsker å øke sine kunnskaper på dette
feltet for å være bedre i stand til å tilby skreddersydde tjenester til personer med
dysleksi.
Med dette som mål har vi satt sammen en liste over pålitelige og objektive
kilder. En liten kunnskapsbase som kan brukes av bibliotekpersonalet. Ved
utvelgelsen av kilder har vi forsøkt å tilby et internasjonalt og interkulturelt
synspunkt, men vi er klar over at de fleste kildene er av vestlig opprinnelse.
De fleste kildene er engelskspråklige og det er to årsaker til dette: for det første
er engelsk det språket som er mest brukt innenfor IFLA-organisasjonen, for det
andre er engelsk et svært vanskelig språk på grunn av den dype strukturen, og
derfor opplever alle lesere (spesielt lesere med dysleksi) flere problemer med å
mestre skriftlig engelsk.
For å holde kildene oppdatert vil de bli kontrollert årlig, og den nyeste versjonen av
denne kunnskapsbasen vil være tilgjengelig på IFLA-nettstedet
(www.ifla.org/lsn).

Dysleksi
1. http://www.beatingdyslexia.com er et nettsted for personer med dysleksi,
men også for alle som ønsker å vite mer om dysleksi uten å måtte lese
kompliserte artikler og bøker. Mye blir forklart ved hjelp av video.
2. The International Dyslexia Association: http://www.interdys.org/
3. The Australian Dyslexia Association: http://dyslexiaassociation.org.au/
4. The European Dyslexia Association: http://www.eda-info.eu/
5. The British Dyslexia Association: http://www.bdadyslexia.org.uk/
6a. Dyslexia International sharing expertise. Dyslexia International er en
uavhengig organisasjon som jobber i samarbeid med UNESCO. Her tilbys et
online-kurs om dysleksi på engelsk: http://www.dyslexia-international.org
6b. Fransk utgave av dette online-kurset: http://www.dyslexiainternational.org/ONL/FR/Course/Intro.htm
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7. I denne videoen snakker den internasjonalt anerkjente forskeren Dr. Keith
Stanovich om Mattheweffekter med tanke på lesing:
http://www.youtube.com/watch?v=lF6VKmMVWEc
8. The Yale Center for Dyslexia and Creativity:
http://dyslexia.yale.edu/index.html
9. IFLA Sections on Library Services to People with Special Needs (LSN) og
Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD).
Innenfor IFLA er det to spesialavdelinger hvor bibliotek og organisasjoner for
personer med nedsatt leseevne arbeider sammen og utveksler erfaringer.
(http://www.ifla.org/lsn og http://www.ifla.org/lpd)

Inkludering
UNESCO: kommunikasjon og informasjon:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-toknowledge/access-for-people-with-disabilities

Perspektiv på nedsatt funksjonsevne
Disabled World, 2013 på: http://www.disabled-world.com/definitions/disabilitymodels.php
Informasjon om ulike syn på nedsatt funksjonsevne finnes på: The Stanford
Encyclopedia of Philosophy. Artikler som er av interesse for dette temaet er:
Artikkel 2 - Definisjoner
Artikkel 8 - Økt bevissthet
Artikkel 9 - Tilgjengelighet
Artikkel 21 - Ytrings- og meningsfrihet, og tilgang til informasjon
Artikkel 24 – Utdanning
Artikkel 30 - Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, rekreasjon og idrett
http://plato.stanford.edu/entries/disability/#ModDis
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
En video på YouTube som forklarer den sosiale modellen av nedsatt
funksjonsevne: http://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
Nettkobling for nedlasting av "Understanding disability, a good practice guide"
(fra ETTAD-nettstedet: http://uk.ettad.eu/Understanding%20Disability%20%20guide%20to%20good%20practice.pdf
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Opphavsrett - begrensninger
Unntak og begrensninger av opphavsrett (jf. 2.2)
Opphavsrett kan ses på som en balanse mellom forfatternes rettigheter (eller
deres representanter) og brukernes (lesernes) rettigheter. De fleste lover om
opphavsrett definerer enkelte spesialtilfeller hvor forfatternes rettigheter
oppheves eller begrenses. Disse kalles for unntak og begrensninger. Lover om
opphavsrett (og unntak) varierer fra land til land, og har begrenset (territorial)
rekkevidde. Det som fungerer i ett land kan være ulovlig i et annet. The World
Intellectual Property Organization (WIPO) er FNs organ som jobber med
opphavsrett på internasjonalt nivå (www.wipo.org).
Det finnes en økende bevissthet og enighet om at det ikke bare er personer med
synsnedsettelse som kan dra nytte av de såkalte unntakene for redusert
funksjonsevne, selv om de oftest ble utviklet for personer med synsnedsettelse.
(http://www.visionip.org/portal/en)
Den nylig vedtatte Marrakesh-traktaten (Marrakesh-traktaten for tilretteleggelse
av tilgang til publiserte verker, for personer som er blinde, svaksynte eller på
annen måte alvorlig handicappet i forhold til praktisk visuell lesing av tekst fra
papir eller skjerm (Marrakesh, 27. juni 2013) tar for seg alle unntakene for
personer som lider av "nedsatt persepsjons- eller leseevne som ikke kan
forbedres…". Det finnes også et europeisk memorandum for forståelse som
spesifikt omfatter personer med dysleksi i den kategorien med personer som kan
ha nytte av dette unntaket.
http://www.wipo.int/dc2013/en/
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/initiatives/access/index_en.htm
Inkluderes dysleksi i unntaksbestemmelsene for opphavsrett?
Mange spesialiserte bibliotek yter tjenester til personer med synsnedsettelse og
andre personer med nedsatt leseevne. Variasjoner i nasjonale lover om
opphavsrett gjør at det ikke alltid er mulig å støtte personer med dysleksi med
disse tjenestene, og i mange tilfeller gjør budsjettbegrensninger det umulig å
tilby hele tjenesteutvalget til personer med dysleksi.
Når bøker produseres og/eller kopieres under et unntak for redusert
funksjonsevne, kan de bare distribueres til de personene som har juridisk rett til
å motta dem. Dette kalles lukket sirkulering, og kan føre til konflikter med
eksisterende ikke-diskriminerende regler i offentlige bibliotek.
Hvis din nasjonale lov om opphavsrett ikke omfatter unntak for personer med
lesevansker slik som dysleksi, kan du forsøke å øke bevisstheten i
bibliotekverdenen om at dette ikke samsvarer med det moderne internasjonale
rammeverket for opphavsrett. Eksempler er Marrakech-traktaten og det
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europeiske memorandum for forståelse. Bibliotek spiller en viktig rolle når det
gjelder å sikre tilgang til kunnskap, og de må påvirke regjeringene.
Henvisning til FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (United
Nations Convention on the Rights of Persons with a Disability, UNCRPD), som ble
vedtatt i 2008, kan fungere som et juridisk argument for bruken av spesielle
eksemplarer eller teknikker for å gi personer med dysleksi tilgang til informasjon.
For å finne ut statusen for UNCRPD i ditt land, ta kontakt med Secretariat for the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities [SCRPD] i Division for Social
Policy and Development [DSPD] ved Department of Economic og Social Affairs
[DESA] ved FNs sekretariat:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
BDA-informasjon om den britiske Equality Act:
http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/adults-and-business/disabilitydiscrimination-act-.html.
Hvilken betydning har bibliotekenes utlån av e-bøker?
Betydningen av e-bøker for personer med dysleksi kan ikke understrekes kraftig
nok. Tilgang til e-bøker betyr at en leser har fleksibel tilgang til teksten. Ikke alle
e-bokformater og lesebrett tilbyr de samme mulighetene, men leseren kan i det
minste variere skriftstørrelse og -stil, endre bakgrunnen eller slå på tekst til tale
for å få lydutgang. Personer med dysleksi bør for sin egen del jobbe for å få en
utlånstjeneste for e-bøker, og stå på for at biblioteket skal få rett til å innlemme
e-bøker i utlånsrettighetene. IFLA jobber i samsvar med dette og har nylig utgitt
Principles of Library eLending.
IFLA utgjør en solid plattform som hjelper bibliotek med å bli hørt. IFLA har en
profesjonell komité for Copyright and Other Legal Matters (CLM) med ekspertise
på dette feltet (http://www.ifla.org/clm).

Dysleksivennlig utskrift
Når det er mulig, bruk:
 Sans-serif skrifttyper slik som Arial eller Verdana eller forsøk
spesialskriften Opendyslexic http://opendyslexic.org/about/
 12 til 14 punkters skriftstørrelse
 Linjeavstand på 1,5 eller dobbel
 Kremfarget/off white papir
 Del teksten opp i korte deler, og bruk overskrifter og underoverskrifter
 Bruk fet skrift for å understreke noe i stedet for kursiv eller understreking
 Uthev viktige deler av teksten ved å plassere den i en ramme
 Sett teksten på venstre side på linje på språk som leses fra venstre til
høyre (i flukt til venstre, ikke i flukt til høyre)
 Sett teksten på høyre side på linje på språk som leses fra høyre til venstre
(i flukt til høyre, ikke i flukt til venstre)
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Del teksten inn i kolonner, i stedet for å bruke lange linjer

Unngå:
 For lange setninger
 Lange avsnitt
 Starte en ny setning i slutten av en linje
 Blankt papir som kan øke gjenspeiling
 Unødvendig bruk av blokkbokstaver
 Tynt, gjennomsiktig papir
 Unødvendig bruk av bindestrek
(BDA Dyslexia Style Guide: http://www.bdadyslexia.org.uk/aboutdyslexia/further-information/dyslexia-style-guide.html)
Hvis det finnes et valg mellom flere publikasjoner eller utgaver, kan denne listen
hjelpe med å identifisere det materialet som er best egnet for personer med
dysleksi. Når du produserer ditt eget materiale (slik som en informasjonsfolder,
et trykt hefte eller tekster til nettstedet ditt), bruk denne listen.
Topptips for å opprette dysleksivennlige trykksaker:
http://www.altformat.org/index.asp?pid=344

Lettleste materialer
I 2010 utga IFLA den andre (reviderte) utgaven av retningslinjene for lettleste
materialer (Professional report, 120).
Noen pekepinner for lettleste materialer eller tilpasninger:
 Unngå å abstrahere: vær kort, enkel, direkte og konkret
 Handlingen skal være direkte og likefrem
 Handlingen skal følge én rød tråd med logisk kontinuitet
 Bruk symbolsk språk (metaforer) så lite som mulig
 Unngå vanskelige ord, men bruk språk som er voksent og dannet
 Forklar uvanlige ord ved hjelp av sammenhengen de står i
 Forklar eller beskriv kompliserte forhold på en konkret og logisk måte
 Bruk et logisk kronologisk rammeverk for å sortere hendelsene
 Test materialet med faktiske målgrupper før materialet går til trykk
En utmerket tommelfingerregel er å skrive som om du forteller historien ansikt til
ansikt med leseren.
En enkel uttrykksform trenger ikke å være nedlatende. En godt skrevet bok på et
enkelt språk kan være en positiv leseopplevelse for alle.
Hvor kan man finne lettleste publikasjoner?
Det internasjonale Easy-to-Read-nettverket (http://www.easytoread-network.org)
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etablert av European Easy-to-Read-organisasjoner i 2005 er åpen for alle som er
interessert og engasjert i saker som har med lettleste materialer å gjøre.
Medlemmene møtes fra tid til annen ved konferanser eller arbeidsverksteder som
organiseres av nettverket. Nettverkets nyere aktiviteter fokuserer på lettleste
materialer på internett, med spesiell referanse til retningslinjene fra W3C Web
Accessibility.
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Hvordan man integrerer DAISY-talebøker
I mange land tilbyr bibliotek for personer med nedsatt leseevne onlinetjenester
slik at leserne kan laste ned eller lytte til DAISY-talebøker. DAISY-bøker kan ikke
kjøpes på det kommersielle markedet, og har historisk blitt forbundet med
synshemmede personer. Dette gjør at de noen ganger kan være vanskelige å
fremme som en offentlig bibliotektjeneste. DAISY-talebøker har derimot
applikasjoner for mange ulike lesere, og tilbyr overlegen funksjonalitet
sammenlignet med mange typer kommersielle lydbøker.







Hvis de er tilgjengelige er DAISY-talebøker et perfekt valg når det gjelder
taleboktjenester til personer med dysleksi.
Opparbeid en lånetjeneste for DAISY-talebøker ved å gå sammen med
nasjonalbiblioteket for personer med nedsatt leseevne. I Sverige f.eks. har
alle folkebibliotek DAISY-bøker som en del av sin normale service.
Hvis mulig kan DAISY-bøker fremmes til nedlasting til mobiltelefoner eller
bærbare MP3-spillere med programvare for avspilling av DAISY (slik som
Read2Go-appen).
Programvare for avspilling av DAISY kan lastes ned gratis:
http://www.daisy.org/tools/splayback.

Ulemper med digital tekst
Det finnes enkelte ulemper med å bruke digitale eller elektroniske filer for å
dekke behovene til personer med dysleksi. Her presenteres de mest innlysende
ulempene:
 Det er ikke alltid mulig å anskaffe en digital tekstfil som inneholder verket
i sin helhet.
 Digitale filer kan være beskyttet av Digital Rights Management (DRM) for å
forhindre ikke-autorisert kopiering som kan blokkere talesyntese.
 Det er komplisert å produsere digital tekst fra en trykt bok, og det er
muligheter for stavefeil grunnet utilstrekkelig optisk tegngjenkjenning
[OCR].
 Lesing av tekst på en dataskjerm er ofte forbundet med læring eller
arbeid, ikke med fritidslesing. Dette gjelder ikke for lesing på et lesebrett.
For mer detaljert informasjon om tilgjengeligheten av elektroniske filer, se
følgende nettside om e-tilgjengelighet:
http://hub.eaccessplus.eu/wiki/Accessible_documents.

Lesebrett
Mange e-bøker kan også brukes på TFT-/LCD-skjermer på en bærbar PC, et
nettbrett, eller en mobiltelefon, men de krever en spesiell applikasjon slik som
Adobe Digital Edition eller iBook for lesing, og i mange tilfeller at den digitale
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beskyttelsen låses opp. Ved lesing av e-bøker på bærbare PCer eller lesebrett er
det mulig å legge til flere funksjoner til leseopplevelse ved bruk av farger, lyd,
og/eller bevegelige bilder/videoer. Ved å legge disse multimedialagene oppå den
digitale teksten er det mulig å øke tilgjengeligheten av multimedia e-boken.
EPUB-standarden (utviklet i samarbeid med DAISY Consortium) viser på en
eksemplarisk måte tilgjengelighetsproblemer som forlag og produsenter av
tilgjengelige filer står overfor.
Beskyttelsestiltak for e-bøker
Beskyttelsestiltakene som forlagene og bokhandlere iverksetter for å unngå
ulovlig kopiering kan virke inn på lesbarheten for e-bøker. For eksempel kan ebøker som kjøpes via Amazon bare leses med en Kindle, og e-bøker som kjøpes
via iBook Store kan bare leses ved hjelp av iBooks. De fleste bokhandlere endrer
ikke e-bokformat til sitt eget format, men mange utvikler sine egne applikasjoner
(og apper) for å sikre salgene og binde kunden til sine forretninger. Det er ofte
vanskelig (noen ganger umulig) å trekke ut e-bokfilen fra appen og kopiere den
til ønsket leseenhet.
Kan biblioteket låne ut e-bøker?
Akkurat som forlagene sliter med å finne den beste forretningsmodellen til salg
av e-bøker, sliter bibliotekene (for det meste med forlagene) for å finne den
beste måten å låne ut e-bøker til brukerne sine. I de fleste land er ikke e-bøker
inkludert i unntakene for opphavsrett som lar bibliotek legge til trykte bøker til
utlånssamlingen. I tilfeller der en e-bokfil konverteres til en tilgjengelig versjon
av et ellers utilgjengelig verk, kan biblioteket derimot bruke unntaket for brukere
med nedsatt leseevne til å distribuere materiale til lesere med dysleksi på en
juridisk korrekt måte.

Eksempler på DAISY-multimediabøker



Yoleo er et nederlandsk nettsted hvor ungdom bruker multimediabøker i
DAISY-format, opprettet og drevet av Dedicon http://www.yoleo.nl.
Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities samarbeider
med frivillige organisasjoner for DAISY-produksjoner for å gjøre
multimediatekstbøker tilgjengelige for elever med dysleksi i grunnskolen og
ungdomsskolen http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy.
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