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          26. april 2017 

 

Bedre tilgang til studielitteratur 
I brev til Universell og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) datert 02.11.2016 ber 
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet om at de to virksomhetene gir forslag til 
mulige tiltak for å bedre tilgangen til studielitteratur. I denne rapporten gir vi en samlet 
tilbakemelding.  

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Elinor Olaussen og Kjetil Knarlag 
fra Universell og Kari Kummeneje, Knut M. Nygaard, Liv Torild Ellefsen og Øyvind Engh fra 
NLB.  

Universell og NLB vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet for 
verdifull bistand.  

 

  

 



2 
 

Innhold 

INNHOLD 2 

1. SAMMENDRAG 5 

2. ORDLISTE OG BEGREPSAVKLARING 8 

3. OM OPPDRAGET 12 

3.1 Bakgrunn 12 

3.2 Deltakere i prosjektet 12 

3.3 Metode 13 

3.4 Mandat og problemstillinger 14 

4. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK 15 

4.1 Hva er pensum? 15 

4.2 Utveksling av tilrettelagt studielitteratur 16 

4.3 Digitalisering 17 

4.4 Fusjoner i utdanningssektoren 21 

4.5 Universell utforming av digitale læremidler 21 

4.6 Oppsummering 22 

5. DEN NORSKE MODELLEN FOR TILGANG TIL STUDIELITTERATUR 24 

5.1 Innledning 24 

5.2 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 24 

5.3 Juridisk grunnlag 26 

5.4 Dagens tilrettelegging 28 

5.5 Finansiering og bruk av ressurser 33 

5.6 Studentenes erfaringer 34 

5.7 Oppsummering av den norske modellen 39 

6. DEN SVENSKE MODELLEN 41 

6.1 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 41 



3 
 

6.2 Forskjellen på produksjonsrett og lånerett 42 

6.3 Dagens tilrettelegging 42 

6.4 Finansiering 45 

6.5 Dagens situasjon sett fra UH-sektoren 45 

6.6 Oppsummering 46 

7. DEN DANSKE MODELLEN 48 

7.1 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 48 

7.2 Forskjellen mellom produksjonsrett og lånerett 48 

7.3 Dagens tilrettelegging 49 

7.4 Finansiering og bruk av ressurser 51 

7.5 Vurderinger 52 

8. ANALYSE 53 

8.1 Vurdering av dagens ordninger i den norske modellen 53 

8.2 Endring av rammebetingelser for tilrettelagt studielitteratur 53 

8.3 Utvidet målgruppe for produksjonsrett 54 

8.4 Kriterier og rutiner for å innlemme studenter i ordningen 55 

8.5 Betjening av studenter med produksjonsrett 56 

8.6 Hvilke studietilbud vil en utvidet ordning kunne dekke 56 

8.7 Hvilken litteratur bør omfattes 57 

8.8 Hvilke tilretteleggingsformater bør tilbys, og prosedyrer for å bestemme format 57 

8.9 Bedre læring gjennom god studieteknikk 58 

8.10 Forbedring av talesyntese på norsk 58 

8.11 Kostnader 59 

8.12 Finansieringsmodeller 62 

9. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 64 

9.1 Endring av rammebetingelser for tilrettelagt studielitteratur 64 

9.2 Bedre tilgang til tilrettelagt studielitteratur 64 

9.3 Kostnader og finansiering 65 



4 
 

VEDLEGG 1 ÅNDSVERKSLOVENS §§ 17 OG 17A SAMT FORSKRIFT TIL 
ÅNDSVERKSLOVEN § 1-11 66 

VEDLEGG 2 KRITERIER FOR RETT TIL PRODUKSJON AV STUDIELITTERATUR 67 

  



5 
 

1. Sammendrag 

En stor andel av studentene på norske universiteter, høgskoler og fagskoler har 
funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst på papir eller tekst presentert 
i form av bilder på en skjerm. Mye kan gjøres for at slike tekster blir tilgjengelige for denne 
gruppen, enten ved at utgiver sikrer det i produksjonen eller ved at det produseres 
tilrettelagte versjoner.  

I Norge har vi en modell der Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer tilrettelagte 
versjoner for studenter med en sterk synshemming. Studenter med andre 
funksjonsnedsettelser kan få lånerett og låne titler som allerede er produsert for 
synshemmede.  

Med dagens ordning har NLB som spesialbibliotek et tydelig og avgrenset arbeidsområde og 
målgruppe. Ordningen ser ut til å fungere godt for de som har rett til å få produsert litteratur 
(produksjonsrett), men for studenter med andre type funksjonsnedsettelser enn 
synshemming er tilbudet om tilrettelagt litteratur mangelfullt og uensartet. Lærestedene 
hviler seg på NLBs tjenester og tilbyr kun unntaksvis alternativ tilrettelegging for de 
resterende studentene.  

Undersøkelser gjort i Norge viser at 75 % av antall titler og 95 % av antall sider i det som kan 
defineres som pensum består av bøker. Det øvrige pensum består av kompendier og artikler. 
Til tross for økende grad av digitalisering, er det på studielitteraturområdet svært begrenset 
tilgang på tilgjengelige digitale versjoner som studenten kan lese ved hjelp av eget utstyr. 
NLB har heller ingen god tilgang til digitale grunnlagsfiler som kan gjøre produksjon lettere.  

Det er en utvikling i retning av mer digitale kilder, og det stilles snart krav om universell 
utforming av digitale læremidler i lovverket. Samtidig legger Marrakesh-traktaten til rette for 
økt internasjonal utveksling av tilrettelagt studielitteratur. Effektene av både digitaliseringen 
og utvekslingen av tilrettelagt litteratur lar imidlertid vente på seg. Det er behov for politiske 
vedtak for å få fortgang i prosesser som kan redusere behovet for tilrettelagte eksemplarer 
og en effektivisering og tydeliggjøring av ansvarsområder når det gjelder 
tilretteleggingsarbeid.  

I Sverige og Danmark er situasjonen annerledes enn i Norge. Her har også studenter med 
andre funksjonsnedsettelser enn synshemming rettigheter til tilrettelegging av 
studielitteratur. I tillegg er det en klar arbeidsdeling mellom student, utdanningsinstitusjon 
og organisasjonen som står for produksjon og tilrettelegging av studiemateriell.  

I 2016 var det i Sverige 6.592 studenter med produksjonsrett (om lag 1,5 % av 
studentmassen). Sverige har ingen formelle krav til dokumentasjon for å få produksjonsrett. 
I Danmark var det samme år 3.137 studenter med produksjonsrett (om lag 1,2 % av 
studentmassen). Danmark har strenge krav til tester og dokumentasjon for å få 
produksjonsrett, og kun blinde og studenter med diagnostisert dysleksi har rett på 
produksjon av tilrettelagt studielitteratur gjennom den nasjonale ordningen. Kravet til 
dokumentasjon og diagnose har imidlertid ingen betydelig innvirkning på andelen studenter 
som har produksjonsrett. Antall studenter med produksjonsrett i både Sverige og Danmark 
er betydelig høyere enn i Norge, men det gjelder ikke i samme grad for antall titler 
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produsert. Dette kan illustreres med at svensk produksjonsvolum var om lag 1.500 bøker i 
2016.  

Undersøkelser gjort av pensum i høyere utdanning, samt utdanningsinstitusjoner, forlag og 
studentene selv, viser at mange studenter i årene fremover vil ha behov for tilrettelegging av 
studielitteratur i form av bøker, kompendier og artikler. Anbefalingen er derfor at 
målgruppen som har produksjonsrett hos NLB utvides til å gjelde alle studenter som etter 
åndsverkslovens § 17 har utfordringer med trykt tekst. Dette vil innebære en økning av antall 
studenter med produksjonsrett. Antallet studenter som omfattes av en slik ordning er 
usikkert, men om vi sammenligner oss med Sverige og Danmark, vil dette trolig utgjøre et 
sted mellom 1,5 og 2 % av studentpopulasjonen, noe som betyr anslagsvis mellom 2.700 og 
5.400 studenter. Disse vil antageligvis fordele seg jevnt utover ulike studieprogram og emner 
ved alle utdanningsinstitusjoner.  

En økning i antallet studenter med produksjonsrett medfører behov for en ny ordning for 
betjening av studenter. Det vil medføre økt behov for behandling av søknader, økt behov for 
betjening av studenter og økt antall produksjoner ved NLB. I rapporten anbefales det å legge 
ansvaret for betjeningen av studentene til utdanningsinstitusjonene, og at samarbeidet 
rundt produksjon av litteratur foregår mellom UH-bibliotekene som bestiller, og NLB som 
produsent. Prosjektet tilrår at NLB får ansvar for tilrettelegging av bøker og kompendier, og 
at NLB ivaretar en støttefunksjon for tilrettelegging av annet materiell.  

Det er et stort men uutnyttet potensiale i satsing på digitale læremidler. Digitaliseringen vil 
gi bedre tilgjengelighet på noen områder, og inkluderes krav om å følge prinsipper om 
universell utforming vil det gi bedre tilgang for alle. Dette gjelder både bøker, kompendier og 
artikler. Skal potensialet som ligger i digitaliseringen realiseres, er det behov for at 
myndighetene bruker tilgjengelige virkemidler for å påvirke innholdsprodusenter i riktig 
retning. I rapporten foreslås det derfor tiltak som gjør behovet for tilrettelegging så lite som 
mulig, ved å bedre rammebetingelsene for tilrettelegging av studielitteratur. For bøker på 
norsk må det pålegges å lage tilgjengelige digitale versjoner. Tilsvarende tilgang bør sikres av 
de som tilbyr eller forhandler om avtaler om fremstilling av kompendier eller artikler. 

Det vil være en kostnadstopp de første par årene etter innføring av en utvidet ordning. 
Mange nye studenter vil da komme inn i ordningen, og det vil være behov for produksjon på 
mange kurs som i dag ikke er dekket. Dersom en utvidelse av målgruppen som har 
produksjonsrett medfører en femdobling av dagens produksjonsvolum, er et anslag at 
kostnadene blir om lag 30 millioner kroner de første årene. Tallet antas å synke etter hvert 
som antallet tilgjengelige titler øker og forhold som digitalisering og utveksling får effekt. I 
tillegg vil det være kostnader knyttet til betjening av studenter, forbedring av talesyntese og 
til produksjonen og kompetansebygging ved utdanningsinstitusjonene. 

Erfaringer gjort i prosjektet tilsier at bedre tilgang til studielitteratur vil føre til at flere 
studenter med nedsatt funksjonsevne gjennomfører høyere utdanning, og at flere får 
muligheten til å gjennomføre påbegynte studier på normert tid. Dette vil igjen føre til økt 
sannsynlighet for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for flere. En dansk undersøkelse 
konkluderer forøvrig med at dersom man satte inn tiltak, som økte sysselsettingsgraden for 
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mennesker med lesevansker med 5 %, ville dette gi en samfunnsmessig inntjening på 
1,8 milliarder danske kroner. 1 

  

                                                      
 

1 https://nota.dk/viden/forbedring-af-ordblindes-l%C3%A6sef%C3%A6rdigheder-giver-milliardbesparelse 
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2. Ordliste og begrepsavklaring 

ABC (The Accessible Books Consortium) 
Internasjonalt konsortium som består av WIPO, 
organisasjoner som gir tilbud til mennesker 
med vansker for å lese trykt tekst og 
representanter for rettighetshavere og 
forfattere  

 

Bookshare Tilgjengelig online bibliotek for personer som 
har problemer med å lese trykt tekst.  
Bookshare er lokalisert I USA, men låner ut 
internasjonalt. 

 

DAISY Consortium Global sammenslutning av organisasjoner som 
arbeider for lik tilgang til informasjon og 
kunnskap uavhengig av funksjonshemming. 

 

DAISY standard Internasjonal standard for strukturering av 
digitale lydbøker. Standarden er godt egnet for 
personer med lese- /skrivevansker. 

 

DRM (Digital Rights Management) Betegnelse for 
digitale teknologier med mål om å hindre bruk 
av opphavsrettsbeskyttet informasjon. 

 

E-bok Elektronisk bok. Tilrettelagt tekst i digitalt 
format. 

 

EPUB Electronic publication. Åpen standard for e-
bøker 
 

HTML Markeringsspråk og internasjonal standard for 
formatering av nettsider og strukturering av 
informasjon. Dette inkluderer å angi tekst som 
overskrifter, avsnitt, lister etc.  
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Leselist Taktil presentasjonsenhet til datamaskin for 
blinde eller svaksynte. Teksten som vises på en 
dataskjerm blir framstilt som punktskrift. 

 

Lånerett Rett til å låne tilrettelagte eksemplarer av 
studielitteratur som allerede er produsert. 

 

MTM Svensk statlig institusjon med oppdrag å være 
et nasjonalt kunnskapssenter for tilgjengelige 
medier og for at alle skal ha tilgang til litteratur 
og samfunnsinformasjon, uavhengig av 
leseevne eller funksjonsnedsettelser 

 

Nota Dansk statlig institusjon som produserer og 
låner ut tekst som er gjort digitalt tilgjengelig, 
til personer med lesevansker. Visjon: Å sikre lik 
adgang til kunnskap, samfunnsdeltagelse og 
opplevelser for mennesker, som har problemer 
med lese trykt tekst. 

 

OCR Teknologi som konverterer et dokument til et 
format der teksten kan gjenkjennes av / 
redigeres på en datamaskin.  

 

PDF Et filformat som brukes til å presentere og 
utveksle dokumenter. Finnes både i tilgjengelig 
og ikke tilgjengelig format. 

 

 

Pensumlitteratur Litteratur i form av kapitler eller bøker, som 
skal være lest eller gjennomgått før eksamen. 
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Portvokterfunksjon Ansvar for å vurdere om en student har rett på 
en ytelse.  

 

Produksjonsrett Rett til å få produsert tilrettelagte eksemplarer 
av studielitteratur.  

 

Skjermleser Program som ved hjelp av syntetisk tale leser 
opp det som star på en dataskjerm. 

 

Studielitteratur:  Litteratur som brukes i høyere utdanning 

 

SPS Specialpædagogisk støtte (SPS) er en del av 
Undervisningsministeriet i Danmark. De har i 
oppgave å sikre at alle studenter kan utdanne 
seg på likeverdige vilkår, uavhengig av nedsatt 
funksjonsevne.  

 

STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en del 
av Undervisningsministeriet, med oppgaver 
rettet mot blant annet utdanningssektoren. En 
av STUK sine oppgaver er å sikre en effektiv og 
bærekraftig institusjonsdrift. 

 

TIGAR Internasjonal database driftet av ABC 
Databasen gjør det enklere for deltakende 
institusjoner å søke etter og utveksle bøker i 
tilgjengelige format internasjonalt.   

 

Tilgjengelig studielitteratur:  Litteratur som er tilgjengelig for en gruppe 
studenter, enten fordi den er universelt 
utformet eller fordi den er tilrettelagt. 

 

Tilrettelagt studielitteratur Litteratur som er tilpasset en eller flere 
brukergrupper. 



11 
 

 

Trykt tekst Tekst som er laget digitalt eller er trykket. 

 

Universell utformet studielitteratur Litteratur som er laget på en slik måte at flest 
mulig kan bruke den uten tilpasninger. 

 

WCAG 2.0 Gir retningslinjer for hvordan webinnhold kan 
gjøres mer tilgjengelig. 

 

WIPO Verdens opphavsrettsorganisasjon. Har som 
hovedoppgave å beskytte opphavsrettigheter 
gjennom samarbeid mellom medlemsland og 
andre internasjonale organisasjoner. Opprettet 
av FN i 1967 

 

W3C The World Wide Web Consortium (W3C) er en 
internasjonal sammenslutning som utvikler 
åpne standarder for å sikre en langsiktig vekst 
på internett. 

 

XML-format Universelt format for deling av data mellom 
informasjonssystemer. Brukes også til koding av 
dokumenter og som kommunikasjonsmiddel 
mellom ulike informasjonssystemer og 
dataformater. 

  



12 
 

3. Om oppdraget 

3.1 Bakgrunn 

En andel av studentene på norske universiteter, høgskoler og fagskoler har 
funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst på papir eller tekst i form av 
bilder på en skjerm. Mye kan gjøres for at slike tekster blir tilgjengelige for denne gruppen, 
enten ved at utgiver sikrer det i produksjonen eller ved at det produseres tilrettelagte 
versjoner. Bedre tilgang til studielitteratur for denne gruppen kan føre til at færre velger bort 
studier fordi de opplever at litteraturen er utilgjengelig og til at flere av de som velger å 
studere fullfører.  

I Norge har vi lenge hatt en modell der Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer 
tilrettelagte versjoner for studenter med en sterk synshemming. Studenter med andre 
funksjonsnedsettelser kan få lånerett. Dette medfører at noen få studenter får dekket sitt 
behov for tilrettelegging av studielitteratur, mange studenter får dekket deler av sitt behov, 
mens det ikke er noe system for å sikre at alle studenter får dekket de behovene de har for 
tilrettelagt studielitteratur. Begrensningen i retten til å få produsert tilrettelagt 
studielitteratur er for øvrig kun knyttet til de økonomiske rammene for ordningen.  

Sammenlignet med andre land har Norge en ordning som gir relativt få studenter med 
funksjonsnedsettelser mulighet til å få tilrettelagt litteraturen de trenger. Samtidig er det en 
rask utvikling av teknologi, både når det gjelder digitalisering av tilbud og tjenester på mange 
samfunnsområder, samt når det gjelder hjelpemidler for denne gruppen. Dette gir nye 
muligheter til utvikling også innen tilgjengeliggjøring av studielitteratur. 

Samlet utgjør disse erfaringene og utviklingstrekkene bakgrunnen for at 
Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD) ønsker å vite om det finnes 
mulige tiltak som kan bedre tilgangen til studielitteratur for mennesker med 
funksjonsnedsettelser.  

3.2 Deltakere i prosjektet  

KD og KUD har bedt Universell og NLB om å gjennomføre utredningen, og sammen utgjør de 
prosjektets arbeidsgruppe.  

Universell er en statlig virksomhet som jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for 
studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell 
utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner. Universell er faglig 
underlagt KD og hører organisatorisk til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU). 

NLB er en statlig virksomhet under KUD. NLB arbeider for at alle skal ha lik tilgang til 
litteratur og informasjon. I tillegg til å være folkebibliotek for målgruppen har NLB et ansvar 
knyttet til tilrettelegging og formidling av litteratur til studenter med funksjonsnedsettelser.  
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3.3 Metode 

Innhenting av erfaringer 

For å sikre en helhetlig beskrivelse av dagens norske modell var det nødvendig å innhente 
erfaringer fra berørte enheter ved utdanningsinstitusjonene. Det ble derfor gjennomført tre 
ulike spørreundersøkelser blant tilretteleggere ved institusjonene, fag- og 
forskningsbibliotek og studenter som har vansker med å lese trykt tekst. Tilretteleggerne 
som besvarte undersøkelsen ble rekruttert via Universells nettverk, fag- og 
forskningsbibliotek ble spurt direkte via epost og studenter ble rekruttert gjennom både 
NLBs og Universells nettverk.  

For å skaffe tilstrekkelig informasjon om praksis i Sverige og Danmark gjennomførte 
arbeidsgruppen i januar/februar 2017 en studietur til Stockholm Universitet (SU), Karolinska 
Institutet (KI) og Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i Sverige og Syddansk 
universitet (SDU) og Nota i Danmark. Formålet med turen var å lære om deres praksis, samt 
barrierer og suksessfaktorer de har erfart i arbeidet med tilgjengeliggjøring av 
studielitteratur.  

Underleveranser, kvalitetssikring og referansegruppe  

Forum for studielitteratur har vært referansegruppe i prosjektet. Referansegruppen har i 
tillegg til representanter fra NLB og Universell bestått av tilretteleggere og fag- og 
forskningsbibliotek ved fire ulike læresteder: Universitetet i Agder, Høgskolen i Østfold, 
NTNU og Høgskolen i Innlandet. Referansegruppen har blitt orientert om prosjektet per 
epost og deltok på møte 27.mars for å gi innspill og kvalitetssikre innhold og struktur i 
oppbygging av rapporten. Erfaringer fra møtet er inkludert i tilrådingskapittelet.  

NTNU Universitetsbiblioteket har bistått prosjektet med å beskrive tilgang og kvalitet på 
digitale bøker, tidsskrift og kompendier.  

Prosjektgruppen har gjennomført et intervju med Eirik Newth om problemstillinger og 
utviklingstrekk knyttet til digitalisering. 

Interessenter  

Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en høringsrunde blant interesseorganisasjoner: Norsk 
studentorganisasjon (NSO), Dysleksi Norge, Unge funksjonshemmede, Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO), Norges handikapforbund, Norges blindeforbund og Synshemmedes 
akademikere (SAF). Hensikten var å innhente eventuelle presiseringer eller betraktninger 
som kunne ha betydning for statusbeskrivelsen og tilrådingen i prosjektet. Dysleksi Norge, 
SAF og et enkeltmedlem av SAF ga innspill til prosjektet, og disse er tatt hensyn til i 
tilrådingskapittelet.  

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ga innspill ved to ulike anledninger, henholdsvis på 
møte i bibliotekutvalget (UHR-B) og i UHR-B sin arbeidsgruppe for læringstjenester.  

Prosjektets arbeidsgruppe fikk også en uttalelse fra Fagbokforlaget.  
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3.4 Mandat og problemstillinger  

I oppdragsbrevet ga KD og KUD arbeidsgruppen i oppgave å utrede tiltak som gir bedre 
tilgang til studielitteratur for studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse har vansker 
med å lese trykt tekst. Departementene ber spesielt om at det utredes muligheter for og 
konsekvenser av å utvide ordningen med tilrettelegging til flere studenter enn de som har en 
sterk synsnedsettelse. Samtidig gikk det fram av mandatet at vurderingen skal omfatte mer 
enn det å gjøre dagens ordning gjeldende for flere.  

Utredningen skulle inneholde en statusbeskrivelse av dagens tilrettelegging av 
studielitteratur i Norge. Den skulle inneholde en beskrivelse og vurdering av hva vi kan lære 
av andre land (spesielt Sverige og Danmark), og en vurdering av hvordan den norske 
modellen kan organiseres slik at behovet for tilrettelegging reduseres. Dette inkluderer en 
analyse av hva det vil medføre å utvide ordningen til å gjelde flere studenter og hvilke 
alternativer til tilrettelegging som finnes. Utredningen skulle også vurdere alternative 
løsninger med tanke på økonomi og hensiktsmessighet.  

Oppsummert tar prosjektet sikte på å utrede følgende problemstillinger:  

 Hvilke tiltak gir bedre tilgang til studielitteratur for studenter som har vansker med å 

lese trykt tekst?  

 Hvilke muligheter og konsekvenser finnes i en utvidelse av produksjonsretten?  

o Hvilke målgrupper vil omfattes i en eventuell utvidelse? 

o Hvilke kriterier og rutiner må være til stede for å innlemme studenter i 

ordningen?  

o Hvordan skal studenter med produksjonsrett betjenes?  

o Hvilke studietilbud vil omfattes i en eventuell utvidelse?  

o Hvilken litteratur bør omfattes i en eventuell utvidelse?  

o Hvilke tilretteleggingsformater skal tilbys?  

 Hvordan skal ordningen med lånerett organiseres og administreres? 

 Hvordan bør ansvaret for utforming og tilrettelegging av studielitteratur fordeles 

mellom NLB og læresteder, og hvilke enhet(er) på lærestedet har en sentral rolle i 

tilgjengeliggjøring av studielitteratur?  

 Hvordan skal en norsk modell for studielitteratur finansieres?  
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4. Generelle utviklingstrekk  

For å kunne ta en helhetlig vurdering av dagens situasjon og komme med anbefalinger til 
fremtidig praksis, er det hensiktsmessig å beskrive trender og utviklingstrekk som påvirker 
denne prosessen. I dette kapittelet beskrives utviklingen av pensum, avtaler om utveksling 
av studielitteratur, digitalisering, fusjoner i utdanningssektoren og nye krav til universell 
utforming av digitale læremidler. Alt dette kan på kort og lang sikt påvirke studentenes 
tilgang til studielitteratur.  

4.1 Hva er pensum? 

En vanlig antakelse i høyere utdanning er at pensum – i ordets tradisjonelle forstand – er i 
endring. Antakelsen kommer på bakgrunn av utviklingstrender i høyere utdanning, hvor økt 
grad av digitalisering, og større variasjon i valg av pedagogiske metoder (slik som mer 
problembasert læring, heldigitale emner og kurs mv.) endrer omfanget av den tradisjonelle 
pensumlista. Dette påvirker igjen behovet for tilrettelegging av studielitteratur, og en 
antakelse er at utviklingen fører til økt bruk av heldigitale kilder og bortfall av tradisjonelle 
pensumlister. Stemmer antakelsen med virkeligheten, og i hvilken retning og i hvilket tempo 
går denne utviklingen?  

Det har vært gjort flere arbeider om bruk av pensum som er relevante for prosjektets arbeid. 
UHR skrev i 2011 rapporten «Fra papir til digitalt pensum»2, og fulgte opp i 2014 med en 
rapport om digitalt pensumsystem3. I mellomtiden skrev Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) rapporten «Pensum i høyere utdanning – hvilke 
læremidler brukes?»4 som er en kartlegging av praksis rundt bruken av pensum i ulike fag. 
Rapporten ble skrevet på bestilling fra Kopinor som i samråd med UHR hadde kommet frem 
til at det trengtes en oppdatert virkelighetsbeskrivelse av studentenes pensum, og hvordan 
dette pensumet blir stilt til studentenes rådighet.  

I UHRs andre rapport (2014) hevder de at sektoren er så kompleks og avvikene mellom 
utdanningsinstitusjonene er så store, at det ikke er mulig å få full oversikt over 
pensumsituasjonen i Norge. UHR begrunner dette med at det er enormt store variasjoner fra 
fag til fag, og fra institusjon til institusjon, samt at det mangler en felles struktur for 
pensumlister i sektoren: 

                                                      
 

2 UHR: Fra papir til digitalt pensum. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådets 
bibliotekutvalg. Desember 2011.  
3 Karlsen, et.al: Digitalt pensumsystem. Sluttrapport. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og 
høgskolerådets bibliotekutvalg. Juni 2014.  
4 Schwach, Vera og Mæsel, Elin: Pensum i høyere utdanning – hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i 
ulike fag. NIFU-rapport 29/2013. Undersøkelsen tar for seg 7 fag og 53 studieprogram (herav 13 
masterprogram), og 263 emner tilbudt på 19 ulike læresteder. Undersøkelsen må således sies å være 
representativ for sektoren. 
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«Dette viser (…) at pensum er stort og uoversiktlig, og at vi trenger gode og særdeles 
fleksible verktøy for å rydde opp i dette og skaffe oversikt over pensum i høyere 
utdanning i Norge.»5 

UHR etterlyser opprydding av uklarhetene når det gjelder pensum i universitets- og 
høgskolesektoren, men presiserer samtidig at dette er noe de enkelte 
utdanningsinstitusjonene må ta tak i selv.  

NIFU konkluderer med at det er den trykte boken som kjennetegner pensumlistene, og at 
monografier og antologier utkjør til sammen 75 % av titlene i pensum, noe som utgjør om 
lag 95 % av antall sider. Det øvrige pensum fordeles mellom kompendier og artikler. 
Kompendier brukes i større grad på bachelornivå enn på masternivå, og en antakelse NIFU 
gjør i sin undersøkelse er at årsaken til dette skyldes forventninger om at 
mastergradsstudenter i større grad skal finne frem til egnet litteratur på egen hånd.  

I NIFU sin undersøkelse kom det frem at 70 % av pensum er på norsk og 30 % på engelsk. 
Spesielt på bachelornivå er norsk det dominerende språket. De øvrige skandinaviske 
språkene har nesten forsvunnet fra dokumentene. Artiklene utgjorde i 2014 et begrenset 
antall pensumsider og disse er i hovedsak på engelsk. 

I undersøkelsen fastslår NIFU at bruken av digitale kilder er et uutnyttet potensial.6 Et funn 
er at om lag 26 % av pensum var mulig å fremskaffe digitalt. Det går ikke fram av 
undersøkelsen om de digitale kildene faktisk var tilgjengelige for studentene ved de aktuelle 
institusjonene (gjennom abonnementsløsninger og liknende). Tilsvarende var så å si alle 
kompendier oppgitt å være i trykt tekst, men universitetsbibliotekarer klarte også her å 
spore opp inntil halvparten av kildene digitalt.  

Prosjektet har innhentet innspill fra fagbokforlaget, og deres konklusjon er at papirboka 
opprettholdes som primære kilde. Fagbokforlaget erfarer at e-bøker er lite ettertraktet i 
markedet for studielitteratur. Til tross for forsøk med prisreduksjon foretrekker studentene 
bok på papir. Samtidig har de erfart at det er en relativt liten kostnad knyttet til produksjon 
av e-bøker.  

4.2 Utveksling av tilrettelagt studielitteratur 

Fra studien om pensumlitteratur ser vi at titler på engelsk er et viktig element, spesielt på 
noen studieområder. Slik det nå er, gir avtalen gjennom Accessible Books Consortium (ABC) 
en mulighet for utveksling av tilrettelagt litteratur mellom land.7 Det betyr at en bok som er 
produsert i en tilrettelagt versjon i et land kan benyttes av mennesker i målgruppen i et 
annet – for eksempel kan en student i Norge kan låne en bok produsert i Australia. Avtalen 
bygger på at det er rettighetshaverne som må klarere at en tittel kan utveksles. 
Rettighetshaverne kan også uten begrunnelse si nei til utveksling. Uansett om det til slutt blir 

                                                      
 

5 Karlsen et.al. (2014), s. 2 
6 Schwach, Vera og Mæsel, Elin: Pensum i høyere utdanning – hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i 
ulike fag. NIFU-rapport 29/2013, s.9 
7 Tilsvarende utveksling foregår basert på en avtale mellom de nordiske landene.  
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gitt tillatelse til utveksling, kan prosessen med å avklare ta så lang tid at NLB uansett må 
produsere for at studenten skal få en bok i tide.  

Denne situasjonen blir løst gjennom det som kalles Marrakesh-traktaten. Traktaten slår fast 
at en person som på grunn av funksjonsnedsettelse har vansker med å lese trykt tekst har 
rett til å få tilgang til tilrettelagt litteratur fra alle land som har ratifisert traktaten.  

Det vil være gode muligheter for at en bok på engelsk vil være tilrettelagt i USA eller EU før 
det er behov for å tilrettelegge den i Norge. Til nå har verken USA, EU eller Norge ratifisert 
traktaten. Fra Norges side er det varslet at det sannsynligvis vil skje i 2018 eller 2019. Fra 
USA og EU registrerer vi signaler om at ratifisering vil skje, men vi har ikke sikre indikasjoner 
på når. Dersom/hvis vi kommer dit at full utveksling er mulig, vil utfordringen knyttet til 
tilrettelegging av utenlandske bøker bli mindre – hvor mye mindre må erfaringen vise. Det er 
viktig å merke seg at dette gjelder bøker. Situasjonen for artikler fra internasjonale 
tidsskrifter vil ikke bli avhjulpet av denne ordningen. 

4.3 Digitalisering 

Økt grad av digitalisering er et grunnleggende trekk i vårt samfunn. Det gjelder nærmest alle 
samfunnsområder. Det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette også i årene som 
kommer, både fordi det gir bedriftsøkonomisk gunstige forretningsmodeller og fordi det er 
en ønsket politikk.  

Digitaliseringen åpner for økt tilgjengelighet. Dersom digitaliseringen gjennomføres med 
tanke på inkludering og universell utforming blir tilgjengelighetseffekten av digitaliseringen 
enda større. Nyere eksempler på teknologi som gir større muligheter for mennesker med 
vansker for å lese og skrive vanlig tekst er de talestyrte assistentfunksjonene til Amazon, 
Google, Apple og flere.  

E-bok 

E-boken er et eksempel på digitalisering i forlagsbransjen. Den er også et eksempel på at den 
digitale forretningsmodellen lever ved siden av den tradisjonelle. De stemmene som hevdet 
at e-boken raskt ville erstatte papirboken har stort sett stilnet. Både i det skjønnlitterære 
markedet og i markedet for sakprosa og studielitteratur ser det ut til at e-bøker og 
papirbøker vil leve side om side. 

Dersom samme utgivelse kommer ut både som papirbok og e-bok, vil det være fullt mulig å 
høste tilgjengelighetseffekten av den digitale utgaven: 

 Den kan bli enklere å tilrettelegge for NLB, ettersom det er enklere å tilrettelegge en 
utgivelse som fra før finnes i et xml-format, for eksempel EPUB 

 Den kan være tilgjengelig slik den er, forutsatt at produsenten har lagt vekt på det i 
formatvalget – da kan den uten tilrettelegging leses av alle som bruker for eksempel 
talesyntese eller som leser punktskrift. 

Tregheten når det gjelder innføring av e-bøker er enda større for studielitteratur enn for 
skjønnlitteratur. Fra referansegruppen og fra undersøkelsen arbeidsgruppen har gjort blant 
studenter får vi høre at mange studenter oppgir at de foretrekker papirboken, blant annet 
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fordi man liker å bla i et fysisk eksemplar, og det er enklere å skrive notater underveis. Vi har 
mer anekdotiske rapporter om en viss konservatisme blant de ansatte ved universiteter og 
høgskoler som er vant med papirboken. En studiebok er ofte langt dyrere enn en 
skjønnlitterær bok, og for forlagene gir forretningsmodellen for papirbok en langt bedre 
mulighet til å ta ut denne prisen enn det forretningsmodellen for e-bok gjør.  

NIFUs undersøkelse om pensum i høyere utdanning slo fast at inntil 25 % av pensum var 
mulig å anskaffe digitalt, og at 75 % av antallet titler var klassifisert som bøker. Selv om 
andelen digitale kilder er betydelig, sier NIFU-rapporten ingenting om kvaliteten på de 
digitale kildene. Prosjektets erfaring er at formatene på de digitale kildene kan være 
utfordrende for studenter som bruker hjelpemidler som leselist og programvare med 
talesyntese.  

Det er samtidig viktig å merke seg at et universitets- og høgskolebibliotek kun i begrenset 
grad har mulighet til å sikre studentene tilgang til digitale bøker, og det gjelder spesielt 
pensum. I samtaler med noen universitetsbibliotek har prosjektet erfart følgende: 

 Kostnadene ved å kjøpe inn e-bøker til allment utlån er for høye. De fleste 
bibliotekene kjøper såkalte enbrukerlisens på e-bøker som gjøres tilgjengelig via 
bibliotekets digitale utlånssystemer. Det å kjøpe inn e-bøker i et gitt pensum med 
flerbrukerlisens, vil påføre UH-bibliotekene kostnader de ikke kan bære.  

 Noen internasjonale forlag, som for eksempel Springer, tilbyr e-bøker i 
flerbruksversjoner. Dette blir også brukt som pensumlitteratur. 

 Mange forlag legger ut bøker via såkalte «aggregatorplattformer»8, hvor 
flerbruksversjoner er mer vanlig. Dette er systemer som sikrer bedre tilgang til 
litteratur, men forlagene følger nøye med på nedlastningshyppighet, og trekker ut 
populære titler (pensum) fra disse plattformene. Noen av disse plattformene har 
dessuten klare begrensninger for hvor mange sider man kan skrive ut, og andre tilbyr 
mer ren forskningslitteratur, som ikke er aktuelt som pensum. 

 E-bøker har ofte DRM-beskyttelse, som begrenser utskrift, og som begrenser 
muligheten til å benytte hjelpemiddelteknologi (for eksempel talesyntese).  

 Noen e-bøker er tilgjengelige til bruk som PDF, men har begrensninger når det 
gjelder kopiering av tekst og videre behandling. NTNU Universitetsbiblioteket har 
etter forespørsel fra prosjektet testet noen e-bøker fra store internasjonale forlag. 
Resultatene viser at noe kan kopieres som tekst inn i for eksempel en Word-fil, mens 
annet kan brukes direkte i Adobe Reader (også til opplesning). Andre deler av 
materialet er det ikke mulig å benytte i det hele tatt.  

Digitale kompendier 

Når det gjelder kompendier har lærestedene muligheter for å ta mer kontroll over 
produksjonsprosessen - dersom de ønsker det. Dermed kan de på en annen måte stille krav 
om digitale og tilgjengelige utgaver. Enkelte utdanningsinstitusjoner har startet en 
gjennomgående digitalisering av kompendier, blant annet NTNU, BI og Høgskolen i 
Innlandet. Erfaringer fra NTNU viser at digitalisering av kompendier i hovedsak har bestått i å 

                                                      
 

8 Eksempler på dette er Ebrary academic complete, Project Muse eBook Collection og Safari Books Online 
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skanne inn kompendier uten tekstgjenkjenning (OCR-behandling) eller restrukturering av 
dokumentet med tanke på navigasjon og opplesning av teksten. Kompendiet blir digitalisert, 
slik at det kan lastes ned av studentene, men altså ikke gjort universelt uformet eller 
tilgjengelig for de som har behov for verktøy til opplesning.  

Tilgang til kompendier, både trykte og digitale, reguleres av en avtale mellom Kopinor og 
universitets- og høgskolesektoren. I henhold til Kopinor-avtalen skal pensum og annet 
nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter 
eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, blant annet i form av kompendier, registreres i 
systemet Bolk.9  
 

Ved NTNU har Universitetsbiblioteket og Grafisk senter (som har ansvaret for digitalisering 
av kompendier) gått sammen i et prosjekt om å gjøre kompendiene universelt utformet. 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i tre ulike kompendier for å se hvor omfattende arbeid det 
er å digitalisere disse ut fra enkelte kriterier for universell utforming av IKT (blant annet 
tekstgjenkjenning, definerte overskrifter og leserekkefølge). Så langt har de erfart at det er 
utfordrende å gjøre kompendiene universelt utformet fordi kvaliteten på kompendiene i 
utgangspunktet er svært dårlig. Prosjektet skal levere rapport før sommeren 2017. 

Digitale tidsskrift 

Omfanget av tidsskriftsartikler på pensumlistene har vært relativt begrenset. NIFUs 
undersøkelse slo fast at kun om lag 2 % av det samlede sideantall på pensum bestod av 
artikler. De fleste tidsskriftartikler er digitale, selv om det finnes viktige unntak, og UH-
bibliotekene bruker store ressurser på å sikre studenter og vitenskapelig ansatte tilgang til 
disse. 

Tilgangen til tidsskrift styres av lisensavtaler mellom utdanningsinstitusjonene og det enkelte 
forlag. Brukeren av UH-bibliotekenes digitale tjenester kan finne digitale dokumenter av 
ulike formater og i ulike plattformer for presentasjon. Disse eies ikke av UH-bibliotekene 
selv, men er lisensiert til bruk for studenter, forskere og andre med formell tilknytning til en 
utdanningsinstitusjon. De fleste digitale tidsskrift gjøres tilgjengelige gjennom tredjeparts 
løsninger, i all hovedsak gjennom forlagets nettløsning for dette. Artikler er i hovedsak 
nedlastbare dokumenter, men presentasjonsvisning i en nettløsning er også mulig.  

En undersøkelse utført i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket viser at kvaliteten på 
det digitale innholdet er svært varierende. Test av 10 artikler fra større leverandører viser 
følgende: 

                                                      
 

9 http://bolk.no/forside/om-bolk. Nåværende Kopieringsavtale for høyere utdanning gjelder frem til 30. juni 

2018, og inngås av den enkelte institusjon. Avtalen gir adgang til å fremstille digitale og trykte kompendier. Om 
utdanningsinstitusjonene ønsker det, kan Bolk i tillegg benyttes for fremstilling av kompendier og for klarering 
av rettigheter utenfor kopieringsavtalen. Merk at Kopinor gjennom Bolk også har en innholdsdatabase hvor 
institusjonen kan sammenstille og laste ned innholdsfiler av det aktuelle kursmaterialet (jf. Kopieringsavtalen 
mellom Kopinor og universiteter og høgskoler, § 16) 

 

http://bolk.no/forside/om-bolk
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 De fleste av artiklene gir tilgang til det tekstlige innholdet via nettstedet. Da kan man 
bruke lesefunksjonalitet tilknyttet nettlesere, men nettstedene følger bare til en viss 
grad wcag 2.0-standarden for tilgjengelig nett. Det var likevel mulig å lese opp 
teksten ved hjelp av spesialprogramvare, men ikke mulig å navigere mellom kapitler 
og delkapitler. 

 Alle artiklene var nedlastbare i form av PDF.  

 I PDF-versjonen var innebygd lesefunksjonalitet ikke mulig å aktivisere på flere av 
artiklene. I noen – særlig av nyere dato – var dette mulig. Det var likevel ikke mulig å 
navigere i teksten ved hjelp av kapitler eller overskrifter.  

 Noen av artiklene var beskyttet slik at bare deler av teksten var mulig å kopiere eller 
lese. Disse var derfor helt utilgjengelige for brukere av hjelpemiddelteknologi.  

Open Access  

Åpen publisering, eller Open Access (OA), innebærer at fagfellevurderte, vitenskapelige 
publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren(e) beholder opphavsretten til 
publikasjonen, men gir tillatelse til at alle med tilgang til Internett kan lese og benytte den. 

Vi kan bruke Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og 
forskningstidsskrifter, som et eksempel på utviklingen mot bedre tilgjengelighet. 
Universitetsforlaget tilbyr gjennom Idunn-plattformen noen få utgitte bøker som OA, og 13 
av om lag 70 tidsskrifter tilbys som OA. En kort test av utvalgte bøker og tidsskrifter viste at 
teksten var opplesbar og mulig å kopiere inn i verktøy for høytlesning. Generell 
tilgjengelighet på nett virker også å være oppfylt. OA betyr således bedre tilgjengelighet også 
for studenter som har problemer med å lese trykt tekst. Foreløpig er imidlertid utvalget 
svært begrenset, men forhåpentligvis blir det etter hvert mer tilgjengelig gjennom OA. Vi kan 
imidlertid ikke basere løsninger for målgruppen denne rapporten omhandler på gjennomslag 
for Open Access. 

Hjelpemidler 

Det finnes flere hjelpemidler som kan benyttes av enkeltpersoner til å skanne og OCR-
behandle kortere tekster. Fra Sverige har vi lært at flere læresteder, blant annet Stockholms 
universitet, har kjøpt campuslisenser for denne typen verktøy. Det innebærer at verktøyene 
gjøres tilgjengelig for alle ansatte og studenter, uavhengig av om de har en 
funksjonsnedsettelse eller ei. Dette kan gi gode løsninger for å gi noen studenter tilgang til 
noen artikler – selv om det beste selvfølgelig vil være om artiklene var digitale og 
tilgjengelige i utgangpunktet. 

Studenter med nedsatt funksjonsevne har i dag mulighet til å søke NAV om pedagogiske 
hjelpemidler til for eksempel lesing og skriving. Det finnes ingen uttømmende liste over hva 
NAV tilbyr studentene, men det finnes eksempler på at studenter har fått tilgang til 
programmer med talesyntese til opplesning av tekster.  

Noen universiteter tilbyr hjelpemidler i form av digital programvare til studenter gjennom 
campuslisenser. Dette har i hovedsak vært pedagogisk programvare for skrivestøtte, blant 
annet til bruk på eksamen. Enkelte av disse har opplesingsfunksjon (klipp ut tekst, les opp), 
men er ikke egnet til opplesing av en hel oppmerket lydbok som er strukturert etter 
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innholdselementer som for eksempel overskrifter og liknende, som gjør at man kan navigere 
i teksten. 

Det som tilbys av programvare for opplesning av tekst gjøres i dag av NLB, som tilbyr en 
enkel digital leser med begrenset funksjonalitet sammen med hver bok som lånes ut.  

4.4 Fusjoner i utdanningssektoren 

Universitets- og høgskolesektoren er for tiden preget av fusjoner, der 33 universiteter og 
statlige og vitenskapelige institusjoner fra 1.1.2017 har blitt til 21. Færre 
utdanningsinstitusjoner gir nye forutsetninger også for støttefunksjoner for studenter med 
nedsatt funksjonsevne. For eksempel har nå både Høgskolen i Innlandet og Høgskolen 
Sørøst-Norge åtte geografisk spredte campus, mens NTNU har store campus i Trondheim, 
Gjøvik og Ålesund. Hvilke konsekvenser dette vil ha for hvilken tilrettelegging lærestedet 
tilbyr generelt, og når det gjelder studielitteratur spesielt, gjenstår å se.  

Arbeidsgruppens oppfatning er at mange høgskoler har hatt en mer pragmatisk og noe 
mindre systematisk tilnærming til støttefunksjoner for studenter. Samtidig har flere av de 
store institusjonene desentralisert arbeidet med tilrettelegging, og overlatt mer av arbeidet 
til fakultet, institutt og andre organisatoriske enheter ved institusjonene. En slik 
arbeidsdeling forsterkes av fusjonsprosessene, ved at et lærested får mange geografisk 
spredte campus. En mulig konsekvens er at ansvaret for oppfølging av studenter med 
tilretteleggingsbehov i større grad spres ut i flere avdelinger av institusjonen. Større 
institusjoner vil trolig også gjøre det lettere å få til mer systematisk praksis på 
tilretteleggingsarbeid. Med stor geografisk spredning blant campusene blir det desto 
viktigere å benytte seg av mulighetene som finnes i teknologien, også når det gjelder 
studielitteratur.  

4.5 Universell utforming av digitale læremidler 

Regjeringen har våren 2017 lagt frem forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov (LDL)10. 
Forslaget innebærer blant annet utvidelse av virkeområdet for IKT-paragrafen i eksisterende 
diskriminerings- og tilgjengelighetslov (DTL § 14), slik at opplærings- og utdanningssektoren 
inkluderes i kravene til universell utforming av IKT i ny § 18.11  

I lovproposisjonen behandles også digitale læremidler, og det foreslås at digitale læremidler i 
skole og utdanning skal omfattes av kravene til universell utforming. Digitale læremidler skal 
forstås som nettbaserte redskaper som kan brukes i pedagogisk arbeid, og som er utviklet 
med hensikt å støtte læringsaktiviteter. En forutsetning er at læremiddelet er publisert 

                                                      
 

10 Barne- og likestillingsdepartementet: Prop. 81 L (2016-2017): Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 
(likestillings- og diskrimineringsloven). Se spesielt § 18 i lovforslaget (s. 342) og behandlingen av denne (Kapittel 
22, s. 202-2017).  
11 Med IKT forstås i denne sammenheng teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, 
omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller på annen måte gjøre informasjon 
anvendbar.  
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gjennom en av institusjonenes valgte plattformer, for eksempel gjennom nettsidene, e-
læringsplattformen eller tilsvarende publiseringsplattform.  

I behandlingen av IKT-paragrafen presiserer departementet at institusjonene ikke står 
ansvarlig for universell utforming av digitalt læringsinnhold studentene henter andre steder, 
for eksempel i biblioteksdatabaser.  

Videre skal universell utforming av IKT være hovedløsningen, og retten til individuell 
tilrettelegging skal kun fungere som et supplement der hvor universell utforming ikke er 
mulig eller hensiktsmessig. En annen viktig presisering er at universell utforming er en 
forutsetning for at individuell tilrettelegging, for eksempel i form av spesielt 
programvareutstyr, skal kunne fungere. Det er her viktig at internasjonale standarder for 
universell utforming følges.  

Når det gjelder digitale læremidler med relevans for dette prosjektet kan vi konkludere med 
at tekstbaserte læremidler, slik som en e-bok, artikkel, eller annet tekstbasert digitalt 
læringsinnhold, skal utformes på en slike måte at det kan brukes av alle. Direktoratet for 
forvaltning og IKT (DIFI) presiserer på sine nettsider at ferdigstilte tekstdokumenter som skal 
tilgjengeliggjøres på offentlige nettsider skal presenteres – fortrinnsvis – i et HTML 5.0-
format, men at universelt utformede dokumenter i form av PDF kan benyttes dersom det er 
behov for å ivareta formatering.12 DIFI henviser da til veiledere for universell utforming av 
dokumenter. 

Lovproposisjonen viser tydelig at samfunnsutviklingen styres mot et mer universelt og mer 
tilgjengelig samfunn, noe som også berører tematikken i denne utredningen. I praksis betyr 
dette en utvikling mot mer universelt utformet studiemateriell, spesielt tekstbasert 
studielitteratur som kan lastes ned eller leses via utdanningsinstitusjonenes 
publiseringsplattformer. 

Det vil imidlertid ta tid å se effektene av lovforslaget om det blir vedtatt slik det nå står.  

4.6 Oppsummering 

Mange bøker til bruk ved universiteter og høgskoler vil trolig i overskuelig fremtid være 
papirbøker uten parallellutgivelser som e-bok. Det gir dermed et behov for tilrettelegging. 
Det virker lite sannsynlig at en allmenn tilgang til e-bøker skal løse 
tilgjengelighetsproblematikk for studenter med nedsatt funksjonsevne.  

Tidsskrifter er i dag i stor grad digitale, men kvaliteten og funksjonaliteten for de som har 
utfordringer med å lese på skjerm er varierende. Omfanget av tidsskriftsartikler i 
pensumlitteraturen er begrenset, men de er viktige for skriving av semesteroppgaver, 
bacheloroppgaver, masteroppgaver og Phd.   

                                                      
 

12 Se DIFI: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/standarder/referansekatalogen/publisering-av-tekstdokumenter  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen/publisering-av-tekstdokumenter
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen/publisering-av-tekstdokumenter
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Det å kunne utnytte potensialet i digitale kilder er utfordrende både for de vitenskapelig 
ansatte og for studenter, og her har bibliotekene en viktig rolle. Utfordringen er ekstra stor 
for studenter som har behov for hjelpemiddelteknologi til å få lest opp digital tekst. Her 
mangler både utgiver og støtteapparat kompetanse.  

Det finnes god tilgjengelig programvare for å bistå studenten med å få lest opp digital tekst, 
og god programvare finnes også for skanning og bearbeiding av trykt litteratur. Studentene 
har i dag ikke spesielt god tilgang til slikt utstyr. Kanskje kan fusjonene føre til et bedre og 
mer systematisk tilbud til studentene på dette feltet, men det er samtidig en risiko for at 
desentralisering av tilbud og tjenester fører til en forringelse av slike tilbud. 

Deling av studielitteratur kan foregå gjennom regulerte avtaler slik som Marrakesh-traktaten 
legger til rette for. Arbeidsgruppen ser at utveksling mellom de nordiske land fungerer godt 
og at det å dele mellom land kan bety svært mye for både tilgang til studielitteratur og ikke 
minst kostnader for arbeidet med tilrettelegging. Det er imidlertid fremdeles mye arbeid 
som gjenstår på dette feltet.  

Krav til universell utforming av digitale læremidler er i ferd med å bli lovfestet. Dette vil 
medføre bedre tilgang spesielt til materiell som eies av utdanningsinstitusjonene selv, slik 
som kompendier, artikler og annet digitalt tekstbasert studiemateriell som presenteres på 
eller lastes ned via institusjonenes nettløsninger. Arbeidet må utføres av lokale 
innholdsprodusenter, i samarbeid med aktører med ansvar for artikler, kompendier og 
digitaltinnhold på nett. På sikt vil dette redusere behovet for tilrettelegging av litteratur, og 
dessuten gjøre arbeidet NLB gjør med ytterligere tilrettelegging av litteratur både raskere og 
enklere. Det vil imidlertid ta tid å se effekt av dette lovforslaget.  

Dette kapitlet har belyst utviklingstendenser og trender som kan føre til bedre tilgang til 
studielitteratur, og om utviklingstrekkene begrenser tilgangen og øker behovet for 
tilrettelegging. Den viktigste trenden er i denne sammenheng den økende digitaliseringen. 
Digitaliseringen går imidlertid sakte og den tar ikke alltid hensyn til hjelpemiddelteknologi. 
Papirboken kommer etter all sannsynlighet til å ha en sterk stilling som læremiddel i 
universitets- og høgskolesektoren i de nærmeste årene.  

Kort summert kan vi si at digitaliseringen 

a) Vil gi bedre tilgjengelighet på noen områder, blant annet som følge av krav om 
universell utforming av digitale læremidler 

b) Kan gi bedre tilgjengelighet på noen områder, for eksempel hvis læresteder lager 
tilgjengelige, digitale kompendier og det lages en plan for hvordan artikler fra 
internasjonale tidsskrifter kan bli tilgjengelige 

c) Ikke vil medføre at tilretteleggingsbehovet går over; det vil være behov for 
tilrettelegging av blant annet papirbøker i årene fremover. Tilgangen til digitale 
pensumbøker er av flere årsaker begrenset og ofte beskyttet slik at de uansett ikke er 
tilgjengelig. 
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5. Den norske modellen for tilgang til studielitteratur 

5.1 Innledning 

Det er NLB som har det nasjonale ansvaret for å produsere og distribuere tilrettelagt 
studielitteratur til studenter som på grunn av en funksjonsnedsettelse ikke kan tilegne seg 
det litterære eller vitenskapelige verket på en vanlig måte. Kun studenter som er blinde eller 
har en sterk synsnedsettelse blir i dag innvilget produksjonsrett, som innebærer rett til å 
bestille nye produksjoner. Studenter med dysleksi og lignende vansker med å lese trykt tekst 
kan få lånerett, som gir adgang til lån av eksisterende tilrettelagt litteratur i NLBs bokbase. 
I dagens ordning er det dermed helt avgjørende at en blind person eller en med sterkt 
nedsatt syn har tatt faget før en person med dysleksi, for at sistnevnte skal ha tilgang til 
tilrettelagt litteratur. Begrensningen i retten til å få produsert tilrettelagt studielitteratur er 
for øvrig kun knyttet til de økonomiske rammene for ordningen. 

 

5.2 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 

I en Europeisk undersøkelse fra 2015, hvor 28 land var involvert, rapporterte 24 % av 
studentene at de har en form for fysisk, psykisk eller kognitiv nedsatt funksjonsevne 
(Eurostudent, 2015). Hovedmålet for Eurostudents undersøkelse er å samle sammenlignbare 
data om den sosiale dimensjonen i høyere utdanning i Europa. I en nasjonal 
læringsmiljøundersøkelse gjennomført av TNS Gallup og Universell i 2012 rapporterte 15 % 
av studentene om at funksjonsnedsettelsen påvirker deres mulighet til å gjennomføre 
studiet. Studenter med lese- og skrivevansker utgjorde 3,5 % av studentgruppen i denne 
undersøkelsen og 0,7 % av studentene var blinde eller rapporterte å ha sterkt nedsatt syn. I 
modellen nedenfor kan vi også lese at 9 % av studentene rapporterer å ha psykiske eller 
emosjonelle vansker og 1,7 % av studentene rapporterer å ha ADHD eller Asperger syndrom.  
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Funksjonsnedsettelse Prosent 

Nei har ikke 67 % 

Psykiske/emosjonelle plager 9 % 

Neuropsykiatriske problemer (ADHD, 
Asperger og Tourettes) 

1,7 % 

Lese- og skrivevansker/dysleksi 3,5 % 

Bevegelseshemming 0,6 % 

Sterkt svaksynt/blind 0,7 % 

Sterkt nedsatt hørsel/døv 0,5 % 

Allergi, astma eller eksem 17 % 

Muskel- eller skjelettplager 5 % 

Annen kronisk/langvarig sykdom 4 % 

Annet 1 % 

 

I Norge er det anslagsvis 300.000 mennesker med funksjonsnedsettelser som medfører 
vansker med å lese trykt tekst. Mennesker med synshemming og mennesker med dysleksi er 
antatt å være de største gruppene, men også personer med psykiske vansker, motoriske 
vansker, ADHD og/ eller Asperger syndrom kan ha vansker med å lese trykt tekst grunnet 
oppmerksomhetssvikt og vekslende konsentrasjon. Tallet 300.000 er et anslag, og det er 
vesentlig lavere enn summen av antall mennesker med synshemming og dysleksi, oppgitt av 
henholdsvis Norges blindeforbund og Dysleksi Norge.  

Antallet studenter med produksjonsrett hos NLB har de ti seneste årene vært stabilt. I denne 
perioden har det laveste antallet produksjonsrettstudenter vært 65 og det høyeste 83. Ved 
utgangen av 2016 var det hos NLB registrert 72 studenter med produksjonsrett.  

Antallet studentlånere hos NLB har økt noe de seneste årene. I 2016 tok 750 nye studenter i 
bruk tilbudet. De aller fleste nyinnmeldte studenter har dysleksi eller andre lesevansker. NLB 
har ingen oversikt over hvor stor andel av alle registrerte studentlånere som til enhver tid er 
aktive studenter. Den totale gjennomstrømmingen av studentlånere i hele perioden NLB har 
produsert tilrettelagt studielitteratur, ligger på i underkant av 5.000. En stor andel er ikke 
lenger aktive studenter, men benytter NLBs øvrige bibliotektilbud. Med dagens ordning er 
det nærliggende å anta at flertallet av studentlånere er aktive studenter i en periode 
tilsvarende gjennomsnittlig studieløp for de ulike utdanningene. 
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Nota, som er en dansk organisasjon som har tilsvarende oppgaver som NLB, har gjennomført 
en undersøkelse av lånerne hos seg som er kategorisert i gruppen «andre 
funksjonsnedsettelser» - dvs. andre enn synshemming og dysleksi. Der representerer denne 
gruppen mer enn 150 forskjellige diagnoser. De fem største hovedgruppene er 
konsentrasjonsvansker, innlæringsvansker, Autisme Spektrum Forstyrrelser, 
hørselsnedsettelse og mén etter sykdom/skade på hjernen. ADHD er den desidert hyppigste 
diagnosen innenfor denne gruppen.  

5.3 Juridisk grunnlag 

Rammevilkår og lovverk i høyere utdanning 

Studentenes rettigheter og utdanningsinstitusjonenes plikter til universell utforming og 
individuell tilrettelegging stadfestes i:  

 universitets- og høgskoleloven (UHL) § 4-3 Læringsmiljø 

 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) §§ 13 og 17 

 Kunnskapsdepartementets krav til lærestedene 

UHL § 4-3 er rundt formulert, og gir institusjonene rammebetingelser og et generelt ansvar 
for å ivareta studenter med særskilte behov. Det er ingen forskrift til denne delen av § 4-3, 
slik at ambisjonsnivå, konkret innhold og avgrensninger bestemmes lokalt på lærestedene, 
noe som medfører ulik praksis både mellom og innad på lærestedene. Det er spesielt to 
deler av UHL § 4-3 som er relevante:  

 Det fysiske læringsmiljøet, herunder IKT og digitale læremidler, skal utformes etter 
prinsipper om universell utforming (UHL § 4-3, tredje ledd) 

 Studiesituasjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legges til rette for studenter 
med særskilte behov (UHL § 4-3, femte ledd) 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til nedbygging av funksjonshemmende 
barrierer og hindre at nye skapes.13 Lovens §17 spesifiserer at studenter med nedsatt 
funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, 
læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.  

Kunnskapsdepartementet stiller også krav til institusjonene om å utnevne kontaktpersoner 
som skal ha oversikt over lærestedets tilbud og tjenester for studenter med nedsatt 
funksjonsevne og krav til å utvikle en handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø for 
studenter med tilretteleggingsbehov. Departementet krever dessuten at 
utdanningsinstitusjonene skal sørge for kvalitetssikring av tilbud og tjenester for studenter 
med nedsatt funksjonsevne, ut fra studentenes reelle behov. Dette kom frem i dialogbrev fra 

                                                      
 

13Regjeringen har foreslått en felles diskrimineringslov, Likestillings- og diskrimineringsloven, hvor 
formålsparagrafen og paragrafer om universell utforming og individuell tilrettelegging i hovedsak videreføres 
fra eksisterende lovgivning. Den viktigste endringen for opplæring og utdanning er at sektoren skal omfattes av 
IKT-forskriften (ny § 18). Dette ble omtalt i kapittel 3.  
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Kunnskapsdepartementet til utdanningsinstitusjonene, sektormål 3: God tilgang til 
utdanning, i 2015.  

Ut over disse overordnede formuleringene er det ingen konkrete retningslinjer innen tema 
som for eksempel tilgjengeliggjøring av studielitteratur og studiemateriell, eller hvordan man 
som utdanningsinstitusjon skal bistå studenter som har problemer med trykt tekst14. Når det 
er opp til utdanningsinstitusjonene å selv definere ambisjonsnivå og fremgangsmåte blir 
resultatet at studentene får ulikt tilbud om litteratur og studiemateriell i et ønsket format.  

I Norge står Kunnskapsdepartementet (KD) ansvarlig for hele skoleløpet, også høyere 
utdanning. Tilsyn med læringsmiljøparagrafen (UHL § 4-3) utføres av Arbeidstilsynet, mens 
likestillings- og inkluderingsombudet (LDO) er klageinstans på diskrimineringslovgivningen 
(DTL § 17). Det finnes imidlertid ikke noen instans som fører tilsyn og kontrollerer at 
studentene får den tilretteleggingen de har krav på.  

Kort oppsummert kan vi slå fast følgende:  

 Det er ingen formelle krav i lovverk til hva utdanningsinstitusjonene skal tilby 
studentene når det gjelder tilgjengeliggjøring av studielitteratur. Det er heller ingen 
forskrift for relevante lovparagrafer. 

 Dette fører til at utdanningsinstitusjonene organiserer arbeidet for studenter med 
nedsatt funksjonsevne ulikt. Dette gjelder både omfanget av ressurser avsatt til 
universell utforming og tilrettelegging, og fordeling av ansvar og oppgaver mellom 
sentrale tjenester, fakulteter og institutter.  

 Utdanningsinstitusjonene har begrenset innsikt i tema som universell utforming av 
IKT (herunder universell utforming av digitale læremidler), og tilrettelegging av 
litteratur for de med behov for dette.  

Lovgrunnlag for produksjon og lån av tilrettelagt litteratur 

NLB har nasjonalt ansvar for å produsere og distribuere tilrettelagt litteratur for studenter 
ved universiteter, høgskoler og fagskoler. Spesialbibliotekets oppdrag er gitt gjennom 
tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, og er hjemlet i følgende paragrafer i åndsverksloven 
(ÅVL) med forskrifter:  
 
Åndsverksloven: 15 

 § 17. Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede 

 § 17a. Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede 

Forskrift til åndsverksloven: 

 § 1-11. Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede 
 

                                                      
 

14 Regjeringen har imidlertid besluttet at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og 
utdanningssektoren fra 1.6.2017. Det medfører strengere krav til utforming av nettsider, læringsplattformer og 
digitale læringsmidler.  
15 Åndsverkslovens §§ 17 og 17a samt forskrift til åndsverksloven § 1-11 er gjengitt i vedlegg 1. 
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Paragrafene gir NLB rett til å produsere tilrettelagte eksemplarer av studielitteratur til syns- 
og lesehemmede, hørsels- og talehemmede, personer med nedsatt førlighet og andre som 
på grunn av funksjonshemming ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte. Eksemplarer kan 
fremstilles i form av punktskrift, elektronisk skrift eller som lydbøker, og kan lånes ut til 
målgruppen for en bestemt periode. 

Kulturdepartementet har sendt et forslag til ny åndsverkslov på høring. I lovutkastet er 
innholdet i paragraf 17 og 17a foreslått videreført. Videre er det foreslått en formulering 
som skal sikre at Norge kan ratifisere Marrakesh-traktaten.  

5.4 Dagens tilrettelegging 

Studenter som har behov for tilrettelagt studielitteratur kan få støtte og tilpasset litteratur 
både av NLB og av lærestedet. Som nevnt i innledningen er det i all hovedsak NLB som 
dekker studentenes behov når det kommer til tilrettelagte bøker og enkelte kompendier, 
men dette er forbeholdt blinde og de som er sterkt svaksynte. Tilrettelagt litteratur for 
studenter med dysleksi og andre lesevansker blir i dag dekket av NLB dersom en blind 
student har tatt faget tidligere. Har studentene vansker og behov utover dette, som å få 
produsert artikler og enkeltsider, må de henvende seg til lærestedet. Her møter studentene 
et tilretteleggingsapparat som har svært ulik organisering, ressurser, kunnskap og tilbud til å 
møte behovene til studentene, og dette varierer både mellom læresteder og innad på 
samme lærested mellom ulike studieprogram. I det følgende utdypes dagens praksis og 
arbeidsdelingen mellom NLB, lærested og student.  

Tilrettelegging ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek 

For å bli låner hos NLB kan studentene henvende seg direkte til NLB eller søke medlemskap 
gjennom tilrettelegger på lærestedet. Studenter som søker om låne- eller produksjonsrett 
må levere dokumentasjon på at de har en funksjonsnedsettelse som medfører vansker med 
å lese trykt tekst. Synshemming, dysleksi eller annen funksjonsnedsettelse bekreftes av en 
fagperson, som for eksempel lege eller ergoterapeut. NLB tilrettelegger studielitteratur som 
punktskrift, elektronisk tekst eller som lydbøker. Lydbokformatene er innleste produksjoner 
og bøker produsert med talesyntese. All studielitteratur er søkbar i bibliotekets bokbase og 
er tilgjengelig for utlån og distribusjon via nettsidene, www.nlb.no. NLBs studenttjeneste er 
bemannet med tre årsverk, og tillagt ansvaret for saksbehandling knyttet til tilbudet til 
studenter. 

Produksjonsrett og lånerett av studielitteratur 
Søknader om produksjonsrett sendes direkte til NLB, som behandler søknadene i henhold til 
«Kriterier for rett til produksjon av studielitteratur».16 Kriteriene er utarbeidet av en 
arbeidsgruppe med medlemmer fra NAV, NOKUT, Huseby kompetansesenter (nå Statped), 
NTNU og NLB. Kriteriene er lagt frem for styret i NLB og for Kulturdepartementet. 

Kriteriene er i samsvar med bestemmelsene om synsevne i Lov om folketrygd, kapittel 10. 
Studenter som mottar avslag på søknad om produksjonsrett, har adgang til å klage på 

                                                      
 

16 Kriterier for rett til produksjon av studielitteratur er gjengitt i vedlegg 2.  

http://www.nlb.no/
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vedtaket. Klagen sendes til NLB. Dersom det opprinnelige vedtaket opprettholdes, kan 
klagen sendes til Kulturdepartementet for videre behandling. 

Studenter med produksjonsrett 
Studenter som har fått innvilget søknad om produksjonsrett, leverer bekreftelse på opptak 
ved studiested og en oversikt over hvilke titler de ønsker at NLB skal produsere en 
tilrettelagt versjon av. NLB får også oppgitt hvilke formater studenten kan bruke, og hvilke 
formater de foretrekker at studielitteraturen tilrettelegges i.  

Studielitteratur som allerede finnes i NLBs samling blir normalt ikke produsert på nytt, selv 
om studentene fremmer ønske om at NLB gjør disse titlene tilgjengelig også i et annet 
format. Studenter med produksjonsrett får tildelt en fast kontaktperson, som følger opp 
hver enkelt student gjennom hele utdanningsløpet. 

Studenter med lånerett 
Studenter som ikke har produksjonsrett kan få hjelp til å verifisere tilrettelagt 
studielitteratur. Dersom etterspurt studielitteratur ikke finnes hos NLB, blir det undersøkt 
om titlene kan skaffes fra andre produsenter og formidlere av tilrettelagt studielitteratur. 
Tilgang fra andre leverandører er gitt egen omtale i utredningen. 

Dagens «produkter» fra NLB 

NLB tilrettelegger i dag studielitteratur i form av bøker, kompendier og artikler over et gitt 
sideantall (per 2017 om lag 40 sider eller mer). Disse produseres i flere formater: 

 Lydbok med talesyntese 

 Innlest lydbok 

 E-bok  

 Punktskrift  

Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike formatene: 

Lydbøker produsert med talesyntese inneholder i tillegg til lydversjon av boken også den 
trykte teksten. Lyd og tekst er synkronisert. Til produksjonen av lydbøker på norsk med 
talesyntese, bruker NLB den egenutviklede talesyntesen Brage. Brage benyttes til produksjon 
av bøker på bokmål. 

Fordelen med dette formatet er kort produksjonstid, og lave produksjonskostnader, i tillegg 
til at studentene får tilgang til både teksten og lyden. Ettersom teksten er tilgjengelig, kan de 
som har behov forstørre den eller bruke andre hjelpemidler (slik som egen talesyntese). 

Ulempene med dette formatet er først og fremst at talesyntese er dårlig egnet til produksjon 

av studielitteratur innen fagområder med mye bruk av tabeller og grafer. I tillegg er det en 

utfordring at NLB sin talesyntese (Brage) ikke er godt egnet til produksjon av bøker/ tekster 

på nynorsk. Generelt er det utfordringer med kvaliteten på talesyntese på norsk, noe som er 

felles for små språk med begrenset kommersielt nedslagsfelt.  

En tilleggsutfordring med bruk av talesyntese til studielitteratur er den hyppige forekomsten 

av fremmedord, faguttrykk, forkortelser, sitater på andre språk osv.  
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Hovedregelen er at bøker egnet for det, blir produsert med talesyntese. Det kan gjøres 
unntak fra denne regelen dersom det foreligger vektige grunner. Årsaker til unntak kan være 
sammensatte funksjonsnedsettelser, for eksempel kombinasjon av nedsatt hørsel og syn, 
eller kognitiv svikt.  

I 2016 ble 86 % av studielitteratur i lydbokformat produsert med talesyntese. 

Innleste lydbøker leveres som en DAISY lydbok, med gode navigasjonsmuligheter. Teksten 
følger ikke med.  

Studielitteratur som ikke er egnet for talesynteseproduksjoner, produseres som innleste 
lydbøker. Eksempler på innleste produksjoner er litteratur innen fag som fonetikk og 
fonologi, logikk, ulike språkfag, informatikk, programmering og musikkdesign. 

Fordelene med innleste lydbøker er at de er godt egnet for produksjon av bøker og tekster 
på ulike språk, og gir mulighet for god tilrettelegging av verker med mye bruk av tabeller og 
grafer. Ulempen er at de har lengre produksjonstid og er kostbare. Det kan dessuten være 
vanskelig å skaffe innlesere med riktig fagkompetanse for de ulike fagene.  

E-bøker er tilrettelagte tekstversjoner i html-format. Dette formatet tilbys for tiden kun til 
studenter med produksjonsrett. Fordelen med e-bøker er at HTML-formatet godt kan leses 
med leselist for punktskriftbrukere, og at formatet er godt egnet til opplesning med 
studentens egen talesyntese.  

Punktskriftbøker på papir er lite etterspurt bortsett fra produksjon av musikknotasjoner og 
lærebøker innen musikk. Her er punktskrift i papir det foretrukne formatet.  

For produksjoner som talesyntese og e-bok er det beste om produksjonen kan gjøres basert 
på tilgang til en elektronisk fil. For studiebøker må ofte NLB kjøpe papirboken og skanne den, 
fordi det tar for lang tid å skaffe en fil. For kompendier er det en stor utfordring at 
papirversjonen ofte er så dårlig at det betyr mye tilretteleggingsarbeid å lage en grunnlagsfil. 
I slike tilfeller må kompendiene produseres som innleste lydbøker. 

Andre kilder til tilrettelagt studielitteratur 

NLB har et samarbeid med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), som gir adgang til å 
laste ned studielitteratur fra MTMs bokbase. Bøkene videredistribueres på CD til den enkelte 
studentlåner. I 2016 lastet NLB ned 320 titler innenfor studielitteratur fra MTMs base. 

NLB deltar i et internasjonalt samarbeid om utveksling av filer mellom mange land. Arbeidet 
ledes av the Accessible Books Consortium (ABC), som er en sammenslutning opprettet med 
bakgrunn i the World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasjoner som 
betjener mennesker som har vansker med å lese trykt tekst og organisasjoner som 
representerer rettighetshavere og forfattere. The Trusted Intermediary Global Accessible 
Resources (TIGAR), som driftes av ABC, er en bokbase som gir tilgang til mer enn 300.000 
titler på lyd og i punkt på mer enn 55 ulike språk. NLB kontrollerer om titler i studentenes 
pensumlister finnes i TIGAR-basen, ber om rettighetsklarering og laster deretter ned bøkene.  

Lånere hos NLB kan bli medlem i det amerikanske digitale biblioteket Bookshare og få tilgang 
til rundt 250.000 e-boktitler produsert med talesyntese. Basen inneholder studielitteratur og 
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skjønn- og faglitteratur. I alt 90 av NLBs lånere, herunder mange studenter, er medlemmer 
hos Bookshare. NLB betaler medlemskapet for disse. 

Lærestedenes tiltak  

Lærestedenes erfaringer med tiltak for tilrettelagt studielitteratur er innhentet gjennom to 
spørreundersøkelser, en blant tilretteleggingskontakter for studenter med nedsatt 
funksjonsevne og en blant fag- og forskningsbibliotek. Til sammen 17 tilretteleggere og 13 
fag- og forskningsbibliotek besvarte undersøkelsene. Alle utdanningsinstitusjoner har fått 
muligheten til å svare på undersøkelsen, men ettersom ikke alle svarte er det viktig å påpeke 
at erfaringene sammenfattet i denne delen er hentet fra et utvalg læresteder.  

Erfaringer fra tilretteleggere 
I en spørreundersøkelse gjennomført i februar 2017, blant tilretteleggingstjenester på 
lærestedene, svarer samtlige 17 utdanningsinstitusjoner som responderte at de får 
henvendelser fra studenter som trenger råd og støtte for tilrettelegging av studielitteratur.  

Tilretteleggerne rapporterer at den største utfordringen er å tilby lydbøker til alle studenter 
som trenger det. Det er et stort udekket behov, ettersom det kun er studenter som er blinde 
eller som har synshemming som får produsert nye bøker hos NLB. Lærestedene erfarer at 
studenter med dysleksi, ADHD, Asperger syndrom og studenter med psykiske vansker også 
har problemer med å lese trykt tekst, og mange opplever det som vanskelig at de blir vurdert 
som «for lite hemmet» til å få tilstrekkelig hjelp for å fullføre sine studier på en god måte.  

For studenter som opplever at NLBs tilbud ikke dekker deres behov, tilbyr flere læresteder 
alternative eller supplerende tiltak. Som nevnt er det i dag ikke er et felles system for 
hvordan institusjonene skal dekke dette behovet. Det medfører at studentene får ulike 
tilbud om litteratur og studiemateriell i et ønsket format. Det avhenger av lærested og det 
enkelte studieprogram.  

Til tross for ulik praksis rapporterer 14 av 17 læresteder som besvarte undersøkelsen at de 
tilbyr støtte til studenter som har utfordringer med å lese trykt tekst eller digital tekst.  

Ut fra svarene i undersøkelsen fremgår det imidlertid at «støtte» i denne sammenheng kan 
være alt fra veiledningssamtaler til innmelding av studenter til NLB eller tilbud om 
eksamenstilrettelegging og skrivestøtteprogramvare. Alt dette er lite ressurskrevende tiltak.  

Samtlige tilretteleggere rapporterer å ha kjennskap til NLB. 12 av 14 tipser om tilbudet fast, 
fire tipser om tilbudet tidvis, mens én tilrettelegger gjør det noen ganger. Til tross for 
utvalgets gode kjennskap til NLB rapporterer de at tilbudet fortsatt ikke er godt nok kjent og 
oppfordrer NLB til å bli enda tydeligere i markedsføringen.  

Erfaringer fra fag- og forskningsbibliotek 
I spørreundersøkelsen blant fag- og forskningsbibliotek ved lærestedene, gjennomført mars 
2017, rapporterer 9 av 13 (64 %) av respondentene at de får henvendelser fra studenter som 
trenger tilrettelegging av studielitteratur. Samtidig svarer 10 av 13 respondenter at 
biblioteket i dag ikke har en rolle eller ansvar for universell utforming eller digitalisering av 
studielitteratur. Utover dette svarer 46 % at deres utdanningsinstitusjon tilbyr støtte til 
studenter som har utfordringer med å lese trykt eller digital tekst. 15 % svarer nei, mens hele 
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38 % er usikker på om lærestedet i det hele tatt har noe tilbud for disse studentene. 
Undersøkelsen underbygger dermed oppfatningen om at lærestedenes tilbud og kunnskap 
om tematikken er mangelfullt og uensartet.  

Bibliotekene erfarer å få spesielt mange henvendelser fra studenter med lese- og 
skrivevansker som har behov for pensum på lyd. Ikke alle studenter har den 
dokumentasjonen som kreves for å få låne litteratur hos NLB og det oppleves som spesielt 
vanskelig når pensumbøkene ikke er lest inn og studentene må finne alternativ litteratur. 
Videre rapporterer bibliotekene at det oppleves utfordrende at studentene ikke vet hva de 
har krav på av tilrettelegging, hvilke tilbud som finnes eller hvor de skal henvende seg på 
lærestedet.  

Blant bibliotekene svarer 10 av 13 at de har kjennskap til NLB. Fem tipser om tilbudet fast, 
én tipser noen ganger, fire tipser sjelden og tre rapporterer at de aldri tipser om dette 
tilbudet.  

Tilretteleggerne og bibliotekene kommer med flere eksempler på tiltak som fungerer 
kompenserende for studenter som har vansker med å lese trykt tekst. Ansvaret for tiltakene 
varierer mellom universitetsbibliotek, tilretteleggingstjeneste og fakultetsansatte ved 
lærestedene.  

Lærestedenes alternative og supplerende tiltak:  

 Lærestedet har skanner-stasjoner, ofte plassert på universitetsbiblioteket, der 
studenten får opplæring i selv å produsere bøker digitalt og eventuelt med syntetisk 
tale. Studentene beskriver tiltaket som tidkrevende, og komplisert å gjennomføre. 
Flere som har driftet tiltaket rapporterer at studentene ikke benytter seg av tilbudet. 

 Ved enkelte læresteder, eksempelvis ved Høgskolen i Innlandet og ved NTNU, har de 
besluttet at alle kompendier skal være digitale. Det åpner opp for muligheten at 
studentene kan benytte seg av verktøy til navigering, forstørring og opplesning, etter 
behov. Dette forutsetter imidlertid at dokumentene er OCR-behandlet, noe de 
sjelden er, og studentene dermed får vansker med å nyttiggjøre seg 
studiemateriellet.  

 I mange studieprogram og emner har studentene i større grad enn tidligere digitale 
artikler som en del av obligatorisk lesning/pensum. Dette gjør at det er lettere for 
studenter å benytte egne hjelpemidler og verktøy for å få studielitteraturen lest opp, 
forutsatt at også disse har blitt OCR-behandlet og at det ikke er begrensninger på 
hvordan den digitale artikkelen kan utnyttes. Ofte er de digitale artiklene i PDF-
format, og ofte har de såkalt DRM beskyttelse (Digital Rights Management), som gjør 
det vanskelig å lese hele teksten ved bruk av hjelpemiddelteknologi (for eksempel 
opplesning av innhold ved hjelp av talesyntese).  

 Tilretteleggingstjenesten har kontaktet forlagene direkte for å skaffe faglitteratur 
som PDF eller e-bok. Flere studenter har også tatt direkte kontakt med forlaget for å 
høre om boken kan sendes elektronisk, men dette har blitt beskrevet som 
tidskrevende og vanskelig å få til.  

 Universitetsbiblioteket bistår med veiledning i å søke etter e-bøker og elektroniske 
tidsskrifter, men de har i dag begrenset kunnskap om hvorvidt en e-bok er 
tilgjengelig for bruk med hjelpemiddelteknologi eller ikke.  
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 Lærestedet har tilbudt lese- og skrivekurs i regi av biblioteket. Flere studenter har 
også samarbeidet om å ha frivillige lesesirkler på biblioteket.  

 Noen bibliotek har tilbudt individuell veiledning av studenter med fokus på 
studieteknikk, tidsplanlegging, lesestrategier, effektive læringsstrategier og utforming 
av strukturerte og oversiktlige leseplaner.  

5.5 Finansiering og bruk av ressurser 

Ressursbruk i NLB 

NLBs ressursbruk til studenter og studielitteratur er finansiert over statsbudsjettet, som en 
del av driftsbevilgningen til NLB. I tildelingsbrevet fra KUD er målene knyttet til 
studenttjeneste spesifisert, men tilbudet til studenter er også avhengig av at 
produksjonsformer og distribusjonsmåter utvikles i takt med behov og endringer i 
omgivelsene. Det er ingen øremerking av ressursbruk til studenter.  

NLB har tre spesialbibliotekarer ansatt for å betjene studentlånere. En andel av tiden til NLBs 
fast ansatte innlesere går også med til å lese studielitteratur. Samme forhold gjelder for alle 
som arbeider i støttefunksjoner rundt innlesing og produksjon av talesyntese. Til sammen 
utgjør lønnskostnader ca kr 3,9 millioner.  

Variable direkte kostnader dreier seg om vederlag til forfattere17, honorar til innlesere som 
er oppdragstakere, kjøp av filer og bøker, til sammen noe over kr 2 millioner. 

Andelen av husleie og administrasjon er anslått til kr 3,5 millioner.  

NLB hadde i 2016 kostnader til IKT-drift og -utvikling på kr 4,1 millioner og informasjon på 
kr 3,1 millioner. Innenfor utviklingsområdet har det vært arbeidet med å etablere raske 
produksjonslinjer med riktig kvalitet og stabile online distribusjonstjenester. Dette er helt 
avgjørende for produksjon av studielitteratur, men det kommer også produksjon av 
folkebiblioteklitteraturen til gode. Innen informasjon er det arbeidet med konseptutvikling 
for å få gode og effektive kampanjer. Et forsiktig anslag er at 30 % av disse kostnadene 
gjelder studielitteratur. Til sammen kr 2,2 millioner.  

Til sammen gir disse beregningene kostnader på kr 11,6 millioner.  

Ressursbruk ved utdanningsinstitusjonene 

Det er ingen utdanningsinstitusjoner som har avsatt et budsjett som går direkte på 
tilrettelagt studielitteratur. Institusjonenes ressursbruk på dette området går hovedsakelig 
på veiledningstid satt av til den enkelte student, kontakt med NLB og direkte kontakt med 
forlag. Bibliotekenes ressurser går primært til opplæring i skanner-stasjoner og lignende 
tiltak. Enkelte læresteder har brukt ressurser på å kjøpe tilrettelagt litteratur via NLB, men 
dette tilhører sjeldenheten. Noen steder har et læringsstøttesenter tilknyttet biblioteket.  

                                                      
 

17 Jf. lydbokavtalen mellom staten og rettighetshaverorganisasjonene, 
http://www.kopinor.no/artikler/lydbokvederlag  

http://www.kopinor.no/artikler/lydbokvederlag
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5.6 Studentenes erfaringer 

For å få et større innblikk i studentenes erfaringer med tilgang til studielitteratur, hva som er 
utfordrende og hva som fungerer bra med dagens system ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse blant studenter i målgruppen i januar 2017.  

Studentene i undersøkelsen 

61 studenter besvarte undersøkelsen, men 10 av disse oppga at de ikke hadde noen form for 
funksjonsnedsettelse og deres svar er dermed utelatt fra spørsmålene som berører 
funksjonsnedsettelser.  

Studentene som besvarte undersøkelsen er fordelt på følgende funksjonsnedsettelser: 
 

Funksjonsnedsettelse Antall 

Sterk svaksynt/blind  10 

Lese-/skrivevansker 19 

Kognitive lidelser (ADHD, Asperger) 8 

Motoriske vansker 1 

Psykiske/emosjonelle plager 19 

Nei, har ingen 10 

Annet 5 

 

10 studenter oppgir å ha to eller flere funksjonsnedsettelser. De fleste av respondentene i 
utvalget er mellom 22 og 31 år.  

Studieretninger 

Studentene fordeler seg mellom ulike fagretninger, men det er viktig å merke seg hvor få av 
studentene som svarte på undersøkelsen som studerer naturvitenskapelige eller tekniske 
fag. Erfaringer viser at det gjerne er mange studenter med lese- og skrivevansker på slike fag. 
Studentene i undersøkelsen fordelte seg slik: 
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Studieretninger Antall  

Helse-/sosial-/idrettsfag 6 

Humanistiske/estetiske fag 29 

Lærerutdanning/pedagogikk 3 

Naturvitenskapelige/tekniske-/håndverksfag 2 

Samfunnsvitenskapelige/juridiske fag 18 

Økonomiske/administrative fag 3 

 

Pensum og vansker med å lese trykt tekst  

Mesteparten av pensum består av bøker. Halvparten av utvalget har også erfaring med 
kompendier på papir, digitale artikler og nettsider som en del av sitt pensum.  

Type pensum Antall Prosent 

Bøker (papir) 60 98,3 

Kompendier (papir) 32 52,5 

Artikler (papir) 24 39,3 

Podkaster 7 11,5 

Videoer 5 8,2 

Digitale artikler 32 52,5 

E-bøker (digitale) 14 23 

Digitale kompendier 23 37,7 

Nettsider 18 58,1 

 

Et funn fra spørreundersøkelsen gjelder utfordringer med å lese trykt tekst. Her kom det 
frem at 39 av 51 studenter med funksjonsnedsettelse har større eller mindre grad av vansker 
med å lese trykt tekst på papir. Det som oppleves spesielt utfordrende med trykt tekst på 
papir er:  
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 Oppfatte eller forstå det man selv leser. Fokus på å lese går ut over tilegnelsen av hva 
som står i teksten 

 Lesehastigheten – det er svært tidkrevende å lese selv 

 Huske innholdet når man kun ser det visuelt  

 Konsentrasjonsvansker – manglende evne til å fokusere  

 Liten skriftstørrelse og lite luft mellom linjene 

 Bokstavene hopper 

 Går glipp av eller misforstår enkeltord eller bokstaver som kan medføre at budskapet 
i teksten endres 

Utfordringene studentene beskriver med å lese trykt tekst ser ut til å være felles for flere 
studenter til tross for ulik diagnose. Studenter med ADHD og psykiske vansker beskriver 
typiske dyslektiske vansker og misforståelser av visuell tekst på grunn av 
konsentrasjonsvansker og oppmerksomhetssvikt.  

Vansker med å lese digital tekst 

41 av 51 studenter med funksjonsnedsettelser rapporterer å ha større eller mindre grad av 
vansker med å lese digital tekst.  

Når det gjelder utfordringer med digital tekst oppgir studentene flere av de samme 
vanskene som de opplever med trykt tekst på papir. I tillegg påpeker de følgende 
utfordringer med digital tekst:  

 Vanskelig å holde fokus på å lese  

 Har mindre kontroll på innholdet 

 Blir fort sliten i øyne og hodet av å lese på skjerm – mange rapporterer å være 
ømfintlig for lys fra PC.  

 Lettere å markere på papir 

 Bokstaver og tekst som hopper 

 Pensum er ofte i formater som er utilgjengelige for skjermleser 

 Tegn eller figurer forsvinner fordi dokumentet ikke er bearbeidet 

 Vanskelig å få oversikt over innholdet 

 Dårlig kvalitet på skanning av bøker 

Flere av respondentene presiserer at formatet, uansett om det er trykt tekst på papir eller 
om det er digitalt, er uvesentlig for om de får med seg stoffet, så lenge det kun er visuelt og 
man ikke får opplest teksten. Det som for de fleste fungerer best er muligheten til å høre 
teksten opplest samtidig som de følger med i papirutgaven av boka/artikkelen.  

Bruk av hjelpemidler og lesestøtteverktøy 

30 av 51 studenter med funksjonsnedsettelser rapporterer at de er avhengig av hjelpemidler 
for å lese tekst.  
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Verktøy/hjelpemiddel Antall som rapporterer bruk 

Talesyntese 10 

Lydbøker 23 

Digitalt innhold 17 

Lese- og skrivestøtteverktøy 9 

Annet 9 

Benytter ingen av disse 19 

 

Studentene benytter hovedsakelig lydbøker og talesyntese som verktøy, men flere nevner 
også at de bruker lese- og skrivestøtteverktøy eller at det er et hjelpemiddel i seg selv at 
pensum er digitalt, slik at de kan forstørre teksten og/eller endre bakgrunnsfarge for bedre 
leseopplevelse.  

Tilrettelegging av studielitteratur i regi av lærestedet 

Svært stor del av utvalget angir at de ikke har kjennskap til hva lærested tilbyr av støtte og 
tilrettelegging av studielitteratur. 39 av 51 studenter beskriver at de har ingen eller i liten 
grad kjennskap til dette, mens 12 av 51 studenter angir at de har i noen grad eller i stor grad 
kjennskap til lærestedets tilbud. 

Tilretteleggingen som studentene mottar ved lærestedet i dag er:  

 Tilgang på PC og ekstra tid på eksamen 

 Eksamen på eget rom eller i mindre rom  

 Bistand til å undersøke hva som finnes av elektronisk pensum  

 Veiledning om det å være student med behov for tilrettelegging 

 Utvidet tid på innleveringer og semesteroppgaver 

 Bistand med å skanne bøker på biblioteket 

 Bistand med å konvertere PDF-er til å bli lesbare 

 Hjelp fra mentorer til:  
o Strukturering av studiestoffet 
o Lage leseplaner 
o Notering av forelesninger 
o Gjennomgang av begreper 

 Diktafonopptak av forelesninger 

 Videoopptak av forelesninger 

 Anonym dysleksiattest 

 Tilgang til skrivestøtteverktøy som Lingdys og Textpilot 

 Fast lesesalsplass på studiestedet 

Studentenes opplevde nytteverdi av lærestedets tilrettelegging i dag varierer.  
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12 studenter opplever at lærestedets tiltak ikke kompenserer for deres lesehemming, 11 
studenter beskriver det som middels nyttig og 13 angir at de ikke vet eller at det ikke er 
relevant. Samtidig er det 15 studenter som mener at bistanden de får er svært nyttig. 
Studentenes til dels negative respons på lærestedenes tilbud kan sees i sammenheng med at 
svært få opplever å få støtte til tilrettelegging av studielitteratur i regi av lærestedet. Det 
sammenfaller med inntrykket fra lærestedenes egen rapportering. Disse angir at det er 
svært få tilbud om tilrettelegging av studielitteratur for å kompensere for studentenes 
lesevansker.  

Tilrettelegging av studielitteratur i regi av NLB 

Omtrent halvparten av utvalget oppgir at de har kjennskap til NLBs tilbud. Samtlige 
studenter som oppgir å være svaksynte eller blinde kjenner til NLB. Studenter med andre 
funksjonsnedsettelser er jevnt fordelt mellom ja og nei. Dette gjenspeiles også i antall 
studenter som benytter seg av tilbudet fast (14), noen ganger (6), sjelden (3) og aldri (28). 
Her sier de fleste studentene som har synsnedsettelser at de bruker tilbudet fast, med 
unntak av to som bruker tilbudet noen ganger. For de resterende funksjonsnedsettelsene 
bruker 32 % av studentene tilbudet fra NLB i varierende grad.  

Av 20 studenter i utvalget som har benyttet seg av NLBs tjenester angir 18 studenter at 
tilbudet er svært viktig for deres tilgang til studielitteratur. Fire studenter angir at tilbudet er 
middels viktig, mens én uttaler at det er lite viktig.  

Studentenes kjennskap til og tilfredshet med NLBs tilbud må sees i sammenheng med hvilke 
studenter som har produksjonsrett i dag. Mange av studentene i utvalget som ikke har dette 
understreker at en produksjonsrett ville lettet deres vansker og bedret deres tilgang til 
studielitteratur i stor grad. Dette gjelder eksempelvis studenter med dysleksi, studenter som 
er svaksynte men som ikke inngår i dagens ordning og studenter med andre vansker. 
Følgende kommentar oppsummerer det på en beskrivende måte:  

«Som tilbudet står i dag, er tilbudet fra NLB middels viktig, fordi det aller meste av 
mitt pensum ikke er tilgjengelig i deres samling» 

 
Dersom studenter med spesifikke lesevansker hadde blitt innvilget produksjonsrett hadde 
trolig langt flere kunne benyttet lydbok som kompenserende verktøy for sin lesehemming, 
og flere hadde fått utbytte av tiltaket.  
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Oppsummering av studentenes erfaringer 

Med bakgrunn i erfaringer til studentene i utvalget kan vi trekke følgende slutninger:  

 Det meste av pensum består av bøker. 

 De utfordringer studentene beskriver med å lese trykt tekst ser ut til å være felles for 
flere studenter til tross for ulik diagnose. Studenter med ADHD og psykiske vansker 
beskriver typiske dyslektiske vansker og misforståelser av visuell tekst på grunn av 
konsentrasjonsvansker og oppmerksomhetssvikt.  

 Trykt tekst (på papir) og trykt digital tekst er tilnærmet like utfordrende for 
studentene 

 Det som fungerer best for de fleste er muligheten til å høre teksten samtidig som de 
følger med i papirutgaven av boka/artikkelen.  

 Studentene har i liten grad kjennskap til lærestedets tilbud med tilrettelegging av 
studielitteratur.  

De fleste av studentene som ikke har produksjonsrett i dag understreker at en slik rett langt 
på vei vil kompensere for de utfordringene de har når det gjelder tilgang til litteratur. 

5.7 Oppsummering av den norske modellen 

I den norske modellen har noen få studenter produksjonsrett hos NLB som sikrer god tilgang 
til tilrettelagt studielitteratur. Andre studenter, med tilsvarende behov, har begrenset tilgang 
ettersom de kun har lånerett på litteratur som allerede er produsert. Lærestedene 
kompenserer i dag i liten grad for det udekkede behovet som finnes hos studentene som kun 
har lånerett.  

Økt grad av digitalisering av studielitteratur, for eksempel med e-boken, vil bidra til økt 
tilgjengelighet. Likevel viser erfaringer fra forlagsbransjen, studentene selv og undersøkelser 
utført av NIFU18 at studentene foretrekker å følge med i papirboken, blant annet for å ta 
notater og fordi både studenter og vitenskapelige ansatte ved lærestedene har en lang 
tradisjon med bok som primærkilde til kunnskap i studiesituasjonen. Erfaringene så langt 
viser at digitaliseringen ikke vil medføre at behovet for tilrettelegging av papirbøker vil gå 
over i årene som kommer. 

I dagens modell kan vi oppsummert peke på følgende faktorer og utviklingstrekk som taler 
for at studentene skal få bedre tilgang til studielitteratur:  

 Økt digitalisering 

 Internasjonale utvekslingsavtaler om tilrettelagt litteratur 

 Lærestedene omorganiseres til større enheter der man har muligheten til å etablere 
gode og nye systemer for tilrettelegging av studielitteratur  

                                                      
 

18 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (2013).  
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Både NLB og lærestedene er tydelige på at mange studenter har et udekket behov når det 
gjelder tilrettelagt studielitteratur. Følgende barrierer er spesielt fremtredende:  

 Studenter som ikke har produksjonsrett i dag har et svært mangelfullt tilbud på 
tilrettelagt studielitteratur 

 Tilretteleggingstjenestene ved lærestedene er ulikt organisert og universitets- og 
høgskolebibliotekene har lite kunnskap om studenter med funksjonsnedsettelse 

 Pensum er fremdeles papir og studentene foretrekker dette 

 Forlagene ser ikke gevinsten av å produsere digital litteratur istedenfor eller i 
tillegg til papirboken 

 Studentenes erfaringer viser et stort mangfold der samme diagnose kan utløse 
ulike vansker med tilegnelsen av studielitteratur og svært ulike behov og 
preferanser med tanke på hva som er egnet tilrettelegging og vil fungere 
kompenserende i deres studiesituasjon.  
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6. Den svenske modellen 

6.1 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 

Den svenske Talboksmodellen19 har som utgangspunkt at alle skal ha tilgang til litteratur og 
samfunnsinformasjon ut fra individets forutsetninger, uavhengig av for eksempel 
leseferdighet og funksjonsnedsettelse. Det er den svenske stat som har ansvaret for 
produksjon, informasjon og sentral utlånsfunksjon av litteratur i et tilgjengelig format. 

Som enkeltperson henvender man seg til biblioteket for å få tilgang til litteratur, også når det 
gjelder å få tilgang til for eksempel lydbøker eller andre tilgjengelige formater. Dette gjelder 
både om man har behov for litteratur fra et folkebibliotek eller tilgang til studielitteratur fra 
et fag- og forskningsbibliotek på et universitet eller en høgskole.  

Når det gjelder studielitteratur henvender en student med lesenedsettelse seg til sitt 
studiebibliotek på lærestedet for å få tilgang til for eksempel lydbøker. Studiebiblioteket har 
ansvaret for registrering og bistand med selve utlånet, og det er UH-bibliotekene som har 
den direkte kontakten med studenten i denne prosessen. 

Myndigheten för tilgängliga medier (MTM) er den sentrale produksjonsenheten for 
tilrettelagt studielitteratur. MTM er et nasjonalt kunnskapssentrum for tilgjengelige medier, 
med ansvar for produksjon og bibliografisk beskrivelse av lydbøker, samt ansvar for 
informasjon og rådgivning til bibliotek innen sitt virksomhetsområde. 

MTM er også lånesentral for lydbøker, med et digitalt bibliotek (Legimus) som er en nasjonal 
ressurs for nedlastning av lydbøker til bibliotek som har tillatelse til dette gjennom 
opphavsrettslovgivningen. Dette gjelder for høyskole- og universitetsbibliotekene som har 
ansvar for utlån og formidling av lydbøker til studenter med lesenedsettelser.  

MTM produserer kun hele lydbøker, og ikke utdrag av bøker, artikler, kompendier eller 
andre former av studielitteratur. Kun unntaksvis produseres kompendier som punktskrift for 
blinde. 

Fra 2001 har utdanningsinstitusjonene overtatt en del av ansvaret for 
læremiddelproduksjon, og har ansvaret for å bistå studenten med å få tilrettelagt det MTM 
ikke produserer. Dette gjelder i hovedsak utdrag av bøker, som for eksempel enkeltstående 
kapitler, kompendier, artikler og annet studiemateriell (trykt eller nettbasert) studentene er 
forventet å lese. 

                                                      
 

19 I Sverige brukes betegnelsen «Talboksmodellen», selv om det er ulike produkter som vist i dette avsnittet. 
MTM skiller mellom «talbok» som lages for mennesker med permanent eller midlertidig lesenedsetting etter 
opphavsrettens § 17, og «lydbok» som er et kommersielt produkt som følger vanlige opphavsrettslige vilkår for 
salg. Vi velger for enkelhets skyld å bruke forenklingen «lydbøker» som er tilpasset norsk språk i den videre 
beskrivelsen av den svenske modellen. 



42 
 

6.2 Forskjellen på produksjonsrett og lånerett 

Den svenske modellen for å få tilgang til alternativer til trykt tekst skiller seg ut ved at 
studenter ikke trenger spesiell dokumentasjon – eller en konkret diagnose – for å få låne 
eller iverksatt nyproduksjon av litteratur. I Sverige brukes den felles betegnelsen 
lesehemming. Alle som har lesehemming har de samme rettighetene. Det er altså ikke 
forskjell på produksjonsrett og lånerett hos MTM i Sverige.  

Det er lesehemmingen som er grunnlaget for å få produsert studielitteratur i form av bøker. 
Universitets- og høgskolebibliotekene har i dag en portvokterfunksjon når det gjelder 
studielitteratur/ bøker produsert hos MTM, og de er bindeleddet mellom MTM og 
studenten. De sørger også for at studentene er klar over sitt juridiske ansvar for det som 
lånes fra MTM. 

En del studenter er ved inngangen til høyere utdanning allerede innmeldt som låner hos 
MTM. Dette kan ha skjedd enten via folkebibliotek eller via skolesystemet. Det er da ikke 
nødvendig med en ny innmelding, men det vil likevel være universitets- og 
høgskolebiblioteket som har kontakten med MTM når det gjelder produksjon av 
studielitteratur som lydbok.  

6.3 Dagens tilrettelegging 

Arbeidsdeling mellom student, utdanningsinstitusjon og MTM 

Student 
Dersom en student opplever utfordringer med å lese, tar studenten kontakt med biblioteket 
som ansvarlig enhet ved utdanningssituasjonen. Kontakten med biblioteket kan gjøres 
direkte, men ofte er det et samarbeid mellom bibliotekstjeneste og institusjonens 
samordnare20 for studenter med nedsatt funksjonsevne.  

Studenten har ansvar for å gå gjennom sin egen pensumliste og tar selv initiativ via sin 
kontakt ved biblioteket, for å få tilgang til studielitteratur i egnet format. Når studenten har 
fått en konto hos MTM har studenten rett til å: 

 Låne alle titler som finnes i legimus.se (MTMs bokbase) 

 Bestille ny obligatorisk kurslitteratur 

 Få et leseprogram til sin datamaskin 

Studenten kan laste ned ferdig produserte lydbøker via MTM via systemet Daisy Direct, og 
boken kan leses gjennom et leseprogram (EasyReader eller ReadHear Mac) som studentene 
har tilgang til som låner hos MTM. 

                                                      
 

20 Alle svenske høyere utdanningsinstitusjoner er pålagt å ha en «samordnare», som er en administrativ 
funksjon for veiledning og støtte for studenter med nedsatt funksjonsevne, og et viktig kontaktpunkt for 
biblioteket.  
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Utdanningsinstitusjon 
Når det gjelder produksjon og lån av lydbøker har utdanningsinstitusjonenes bibliotek 
ansvaret for å gjennomføre en kartleggingssamtale for å se om lydbøker er et godt alternativ 
for den enkelte. Kartleggingen kan gjerne initieres av eller drøftes med institusjonens 
«samordnare», men det er ikke et formelt krav om dette. Biblioteket melder deretter 
studenten inn som låner hos MTM dersom studenten konkluderer med at hen har et behov 
som dekkes av ordningen. 

Universitets- eller høyskolebiblioteket har ansvaret for å bestille lydbøker for den enkelte 
student til MTM. Bestillingen gjøres via en tjeneste ved MTM som bibliotekene har tilgang til 
(Urval). MTM gjør en kvalitetssikring av behov for ny produksjon, og sender bestillingen 
videre i produksjonskjeden. Når boken er klar legges den ut i Legimus. Boken kan også 
brennes ut på CD av biblioteket, men dette gjøres sjeldnere nå enn tidligere. 

I Sverige er det (som i Norge) en dreining i hva som er obligatorisk lesning, det gjelder særlig 
på mastergradsnivå og på studier som har større grad av valgfrihet av litteratur for å nå 
beskrevet læringsutbytte. Dersom en student behøver bøker som ikke står på en 
pensumliste eller som MTM vanligvis ikke produserer, må student eller UH-bibliotek 
kontakte faglærer for å få en bekreftelse på hva faglærer anser som nødvendige 
primærkilder for studiet. UH-biblioteket sender denne bekreftelsen til MTM for produksjon. 

Lærestedet har ansvar for å bistå studentene med tilgang til alternative formater for 
studielitteratur som ikke produseres av MTM. Dette er i hovedsak kompendier, artikler og 
andre trykte og digitale kilder. Bibliotekene har et ansvar for å bistå studenter med å søke 
etter digitale kilder, samt å bistå med opplæring av pedagogisk programvare for opplesning 
av tekst.  

Enkelte utdanningsinstitusjoner tilbyr tjenester til studenter som har utfordringer med trykt 
tekst. Et eksempel på dette er Språkverkstedet som gir opplæring og veiledning i 
studieteknikk. Et annet er at noen læresteder legger til rette for at studentene selv skal 
gjennomføre en produksjon av studielitteratur i ønsket format.21 

Noen læresteder har lest inn kompendier selv. Disse har vært lagret i et eget system for 
bibliotekene. 

MTM 
MTM produserer og låner ut lydbøker i Daisy-format, og tilbyr tjenester og veiledning til 
universitets- og høgskolebibliotekene. Det var i 2016 6.592 studenter som brukte sin 
nedlastningskonto fra et universitets- eller høgskolebibliotek.  

MTM produserer i hovedsak på bestilling fra bibliotekene – og da på bakgrunn av 
studentenes pensumlister. En del titler produseres uavhengig av en konkret bestilling, under 
en forutsetning av at dette er verk som man antar vil bli tatt i bruk, for eksempel 

                                                      
 

21 Universitetet i Stockholm (SU) tilbyr en campuslisens på et digitalt skyverktøy, ClaroRead Plus, som gir 
studentene tilgang til talesyntese, lesestøtte og dokumentbehandling (OCR) for bearbeiding av tekst. SU er 
antakeligvis tidlig ute med å tilby slike tjenester til studentene. 
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nyutgivelser på populære fagfelt. Dette gjøres også i samarbeid mellom bibliotekene og 
MTM.  

For at MTM skal kunne gjøre en produksjon stilles tre krav til tittelen: 

 Det skal være siste opplag 

 Det skal være en hel bok med ISBN eller ISSN 
 Det skal være obligatorisk kurslitteratur på et kurs eller program som gir ECTS-

poeng 

Dagens produkter 

MTM produserer og tilrettelegger årlig om lag 1.500 lydbøker innenfor studielitteratur. I 
likhet med NLB produserer MTM innleste lydbøker og lydbøker med talesyntese. I tillegg 
produseres et fåtall titler som innleste lydbøker med tekst og lyd.  

MTMs strategi er å produsere basert på en felles standard for alle studenter som har behov 
for lydbøker. Det produseres ikke læremidler med spesialtilpasning til for eksempel 
dyslektikere eller synshemmede.  

Lydboken kan leses ved hjelp av en softwarespiller på en datamaskin eller en mobiltelefon, 
eller ved hjelp av en fysisk Daisy-spiller. Det er viktig å merke seg at det er MTM som avgjør 
hvilket lydbokformat som passer best til produksjonen. 

I tillegg til lydbøkene tilbyr MTM et format de kaller e-tekstbok. Denne inneholder digitalt 
lagret tekst som man leser ved hjelp av sin datamaskin sammen med tilpasninger som 
talesyntese, skjermforstørring eller punktskriftleser. En e-tekstbok er som regel bygd opp 
som en trykt bok med innholdsfortegnelse, løpende tekst og register/ referanser. Teksten er 
søkbar, og man kan legge inn bokmerker, skrive notater eller kopiere deler av teksten  

For å bruke e-tekstbok fra MTM brukes programmet Textview22. I tillegg må man ha en 
talesyntese innlagt på sin datamaskin.  

MTM tilbyr også punktskrift og taktile bilder til studenter med synsnedsettelser. 

Når det gjelder titler som er mer kompliserte å tilrettelegge, som for eksempel teknologi og 
matematikk, så produseres disse i hovedsak som lydbøker uten tekst. Innleserne får 
instruksjoner basert på MTMs retningslinjer om hvilke illustrasjoner som skal få 
bildebeskrivelser, og hvordan dette skal gjøres. I hovedsak gjøres dette fordi komplekse 
bøker ikke kan tilrettelegges med talesyntese.  

I 2016 produserte MTM følgende til studentene: 

 1.438 lydbøker (produksjonstiden er fra 8 uker og oppover) 

 28 punktskriftbøker 

 52 e-tekstbøker 

                                                      
 

22 For informasjon om hvordan bruke e-tekstbøker, se http://www.legimus.se/100215/lasa-e-textbocker  

http://www.legimus.se/100215/lasa-e-textbocker
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En andel av de 1.438 lydbøkene ble plukket ut til produksjon uten en spesiell bestilling til en 
enkelt student. Begrunnelsen er at MTM antar at det vil bli etterspørsel og setter i gang 
produksjon for å ha boken klar til studiestart.  

Lærestedene foretok tidligere en innlesning av kompendier, men denne produksjonen er 
redusert.  

6.4 Finansiering 

MTM 
Kostnadene for MTMs tilrettelegging til studenter er fullfinansiert over statsbudsjettet. MTM 
tar ikke noen avgifter for sine tjenester fra student eller utdanningsinstitusjon, og det er 
heller ingen grenser for antallet titler en student kan produsere og låne i løpet av studiene. 
Studentene kan også kostnadsfritt låne bøker som er produsert for andre, og som ikke er 
egen studielitteratur. MTM gir også studentene støtte til leseprogramvare. 

Budsjettet for produksjon hos MTM var i 2016 SEK 27 millioner. Dette gis som en bevilgning 
over Utbildningsdepartementets budsjett. Denne posten skal ikke dekke personalkostnader 
hos MTM, ettersom dette er dekket over Kulturdepartementets budsjett. 

 
Utdanningsinstitusjonene 
Lærestedene tilbyr tjenester til studenter i form av personlig pedagogisk støtte. Dette kan 
for eksempel være tegnspråktolk, notathjelp eller annen form for pedagogisk støtte. 
Lærestedet finansierer dette over eget budsjett, men er pliktig til å tilby ulike former for 
støtte. Dersom pedagogisk støtte til studenter med funksjonsnedsettelser overskrider en 
grense på 0,3 % av den totale grunnbevilgningen lærestedet får av departementet, kan 
overskytende støttes av en nasjonal finansieringsordning som koordineres av Stockholms 
Universitet. Vi er ikke kjent med at noe av dette går til tilrettelegging av studielitteratur.  
 

6.5 Dagens situasjon sett fra UH-sektoren 

Samarbeidsmodellen mellom MTM, utdanningsinstitusjon og studentene ser ut til å fungere 
hensiktsmessig for alle parter. Utviklingen av pensum og kurslitteratur går imidlertid tregt til 
tross for hurtig utvikling innen teknologien, og den trykte boka er fremdeles dominerende 
selv om bruken av digitale kilder øker. Studenter ønsker dessuten å bruke den fysiske boka, 
med lyd som supplement. Det å bruke fotografisk hukommelse – altså hvordan en bokside 
faktisk ser ut – blir av flere av studentene sett på som nødvendig for å få full uttelling av 
lydboka. 

Det at UH-bibliotekene ikke trenger vente på en student for å iverksette produksjon av bøker 
er et ubrukt potensial ved lærestedene. Med 8 ukers produksjonstid hos MTM er dette et 
alternativ som kunne vært systematisert på en bedre måte. Det er dessverre også slik at 
svenske studenter i mange tilfeller må vente på listen med obligatorisk kurslitteratur fra 
faglærer. Med lang produksjonstid på en del titler oppleves dette som utfordrende både av 
student og av støtteapparat.  
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Kompendier og tilgang til litteratur som ikke er bøker er en utfordring også i den svenske 
modellen. Det er imidlertid stor kunnskap ved svenske UH-bibliotek om 
funksjonsnedsettelser som lesehemming, og bibliotekene har også et formalisert ansvar som 
medfører behov for kunnskapsløft hos ansatte, noe som synes å ha god effekt på det å finne 
frem alternativer og støtte opp studenter som har behov ut over det MTM tilbyr. Dette er 
god ressursbruk, da tilretteleggingstjenestene neppe har slik kunnskap.  

Portvokterfunksjon 
Det at universitets- og høgskolebibliotekene har en portvokterfunksjon – og er bindeleddet 
mellom student, lærested og MTM – er en ordning som synes å fungere godt. Studenten 
forholder seg bare til ett ledd, og MTM slipper å forholde seg til dokumentasjon for en hel 
del studenter. Bibliotekene tar i bruk kunnskap fra «samordnare» ved behov.  

Portvokterfunksjon er en relativt enkel jobb i den svenske modellen, da kravene til 
dokumentasjon for å få produsert litteratur på lyd og i andre tilgjengelige formater er lave, 
kun en kort kartleggingssamtale ut fra gjeldende regelverk.  

6.6 Oppsummering 

Den svenske lydboksmodellen bygger på et prinsipp om at studentene selv vurderer om de 
har behov for å lånerett – herunder nyproduksjon – av tilrettelagt studielitteratur. Kravet til 
dokumentasjon for å iverksette en statlig produksjon av tilrettelagt litteratur er således lav. 
Det er viktig å påpeke at både universitetene og MTM hevder at ordningen fungerer godt for 
alle parter, men at det er begrensninger ettersom MTM kun produserer bøker. 

Samtidig er det viktig å påpeke at til tross for at den svenske lydboksmodellen bygger på 
egenvurdering, blir omfanget av studenter som har produksjonsrett ikke spesielt stort. Om 
lag 1,6 % av studentmassen (6.592) benytter MTM sine tjenester aktivt, til tross for lave 
dokumentasjonskrav for å kunne ta i bruk tilbudet.23  

Sverige tilbyr spesialpedagogisk støtte til studenter som dokumenterer behov for dette. Det 
er omtrent 3 % av den totale studentmassen som ber om dette (omtrent 13.000 studenter), 
til tross for at andelen studenter som gjennom internasjonale studentundersøkelser 
uttrykker at de faktisk har en funksjonsnedsettelse er langt høyere. Stockholms universitet 
rapporterer at en svært begrenset andel av de nasjonale midlene som avsettes 
spesialpedagogisk støtte går til studielitteratur som ikke produseres av MTM.  

Når det gjelder betjening av studenter med behov for tilrettelagt studielitteratur, virker det 
som det er en god og tydelig arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjon og MTM som 
spesialbibliotek.  

                                                      
 

23 Det var i 2015 404.000 studenter i Sverige, og MTM oppgir at 6.592 studenter er aktive lånere hos MTM. Det 
tilsvarer at omtrent 1,6 % av studentmassen aktivt bruker MTM i studiet.  
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Derimot virker avgrensningen til kun produksjon av bøker hensiktsmessig for MTM, men mer 
krevende for utdanningsinstitusjonene. Dersom produksjonsvolumet er lavt og arbeidet 
krevende, er det antagelig utfordrende for lærestedene å gjøre dette selv.  

En formell arbeidsdeling gir imidlertid gode insentiver til å lage tilgjengelige kompendier og å 
sørge for at annen digital studielitteratur blir tilgjengelig. Men avgrensningen til at MTM kun 
tilrettelegger bøker gjør at noe av materiellet blir utilgjengelig, og blant annet Stockholms 
universitet legger nå opp til et system for egenproduksjon av lydbøker for studentene. Dette 
sender signal om at det er et udekket behov for tilgjengelig studielitteratur.  

Vi kjenner ikke ressursbruken på svenske læresteder, men den er høyere enn i Norge, da det 
er dedikert personell på alle UH-bibliotek som skal bistå studentene. Bibliotekene har en 
plikt – og har en portvokterfunksjon for samhandling med MTM – som gjør en større modell 
for produksjon mulig å gjennomføre.  
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7. Den danske modellen 

7.1 Beskrivelse av målgruppen og tilgang 

I Danmark har undervisningsministeriet ansvar for tilrettelegging av studielitteratur i alle 
skolesystemer fra ungdoms- og videregående skole til høgskole og universitet. Dette gjelder 
tilrettelegging generelt så vel som abonnement hos Nota (Danmarks blindebibliotek) og 
spesifikk tilrettelegging av studielitteratur. Mye av tilretteleggingen i høyere utdanning går 
greit fordi studentene allerede er i systemet, er kjent med hvilke muligheter som finnes og 
de er godt kjent med lydbøker. 

Hele det danske tiltaksapparatet for tilrettelegging i høyere utdanning er bygd opp rundt 
funksjonsnedsettelse og dokumentasjon. Dvs. at en diagnose for en funksjonsnedsettelse 
utløser en pakke av ytelser, og denne er lik uavhengig av vansker og tilretteleggingsbehov. 
Det er politisk vedtatt at ytelsene som tilbys studenter skal være anbudsbasert og levert av 
ulike leverandører.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Specialpædagogisk Støtte (SPS) som ligger 
under ministeriet, lyser ut nasjonale og regionale anbud hvert fjerde år. Hvilke tjenester som 
beskrives i anbudene og hvilke funksjonsnedsettelser de gjøres tilgjengelige for er altså det 
som designer tilretteleggingstilbudet til studentene.  

Det er kun studenter som har diagnosen dysleksi eller er sterkt synshemmet som gjennom 
fellessystemene til STUK og SPS får bevilgning til produksjon av bøker. 
 
For å få produksjonsrett hos Nota må studenten ha en godkjent bevilgning fra STUK for 
gjeldende semester og dermed være testet for dysleksi eller kunne dokumentere en 
synsnedsettelse. Har man andre diagnoser som medfører vansker med lese- og skriving kan 
man låne bøker i Notas bibliotek, men man har altså ikke rett til å få produsert bøker. Som i 
Norge er altså produksjonsretten begrenset til utvalgte diagnoser. Forskjellen ligger i at den 
store gruppen som har dysleksi omfattes av produksjonsretten. Dermed blir utvalget av 
tilrettelagt litteratur betydelig også for mennesker med andre funksjonsnedsettelser. 

Nota  
Nota er en virksomhet som er del av det danske Kulturministeriet. Nota har omtrent 
tilsvarende oppgaver som det NLB har i Norge. En vesentlig forskjell ligger i at Nota også 
produserer og låner ut skolebøker for elever i videregående skole. Det bidrar til at antall 
lånere og spesielt antall unge lånere er vesentlig høyere hos Nota enn hos NLB.  

7.2 Forskjellen mellom produksjonsrett og lånerett 

Nota har en samarbeidsavtale med STUK om at Nota skal levere tilretteleggingstjenester til 
studenter. Avtalen er ikke tidsbegrenset men kan reforhandles. Avtalen slår fast at studenter 
som har en sterk synshemming eller lesevansker som skyldes dysleksi kan få 
produksjonsrett, mens studenter med andre diagnoser kan få lånerett. I 2016 var det totalt 
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265.000 studenter i høyere utdanning i Danmark og 4.900 aktive studentbrukere hos Nota.24 
Av disse var 2.997 dyslektikere og 141 var blinde / svaksynte. Denne gruppen kunne altså 
både låne og be om produksjoner. De resterende ca. 1.700 brukerne hadde lese og 
skrivevansker grunnet andre diagnoser, og kunne derfor kun låne eksisterende 
produksjoner. Totalt hadde NOTA et utlån på 81.470 produksjoner innenfor studielitteratur. 

Det er altså tre grupper med studentbrukere hos Nota: a) Dyslektikere, b) Blinde, c) Øvrige25. 
Det er kun dyslektikere eller blinde som får bevilgning igjennom fellessystemene til STUK og 
SPS. For lese- og skrivehemmede uten dysleksi skal man ha en legeerklæring eller uttalelse 
fra skole, psykolog eller annet. Denne gruppen har en stor variasjon i diagnoser. Studenter 
med kognitive vansker er en voksende gruppe.  

7.3 Dagens tilrettelegging 

Arbeidsdeling mellom studenter, læresteder og NOTA 

Studenter som har behov for tilrettelagt studielitteratur henvender seg til 
veiledningssenteret ved utdanningsinstitusjonen. Veileder gjennomfører en 
kartleggingssamtale med studenten som registreres rett inn i et nasjonalt og digitalt 
saksbehandlingssystem. Saksbehandlingsverktøyet er utelukkende for saksbehandling av 
tilretteleggingssaker og søknader om studiefinansiering. 

I hver region er det institusjoner som har kontrakt med STUK for å gjennomføre tester for 
ordblindhet (dysleksi). Testen skiller mellom lesevansker som skylles dysleksi og vansker som 
har andre årsaker. Det er kun dysleksi og sterk synshemming som gir fulle rettigheter til 
tilrettelegging. Studentene får tilbud om tiltak som fysisk tilrettelegging, IT-pakke med 
skanner og programvare, hjelp til bruk av IT og instruksjon i bruken av IT-pakken. Pakken 
som studenten laster ned selv fører til at studentene klarer mye selv. De kan også få tiltak 
som ekstra tid på eksamen, hjelp til å finne tidsskrifter og bøker på biblioteket og 
leseveiledning.  

Etter kartleggingssamtalen og en eventuell dysleksitest, kan det opprettes en journal på 
studenten og notatene fra kartleggingssamtalen blir til en anbefaling av hva studenten 
trenger av tiltak – hvilke av de kontraktene som gjelder bør studenten få tilbud fra. Denne 
sendes direkte til STUK som avgjør om studenten får innvilget spesialpedagogisk støtte (SPS) 
eller ikke. Det betyr at denne styrelsen er portvokter, altså tar avgjørelse om ja eller nei. 
Dette reduserer risikoen for konflikt mellom student og veileder på lærestedet dersom det 
blir avslag. Når det kommer et vedtak sendes dette digitalt til både student og veileder. 
Samtidig opprettes kontakt med leverandør av tjenester som er aktuelle for studenten.  

Alle studenter som får innvilget støtte til produksjon av tilrettelagt litteratur, mottar en 
grunnpakke som varierer i størrelse ut fra type utdanningsløp og fra hvilken ytelse som skal 

                                                      
 

24 I tillegg kom ca. 5.500 brukere i den videregående skolen, (Ungdomsutdannelse), slik at totalt antall aktive 
studie- og utdanningsbrukere var 10.400. 
25 I 2016 gjorde Nota en analyse av gruppen «øvrige», og kom frem til at mer enn 150 diagnoser var 
representert i denne gruppen.  
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gis. I tillegg får de andre hjelpemidler/ ytelser som er relevant for deres 
funksjonsnedsettelse. Dersom studenten trenger støtte utover grunnpakken kan de søke på 
ny når behovet inntreffer, med samme saksgang. 

For studenter som har dysleksi er det i tillegg til tilrettelegging vanlig å få IT-pakke 
(nødvendig software) og leseveiledning.  

Leseveiledning er et regionalt tilbud som utføres av ett studiested i en region etter anbud. 
Leseveiledere har oppgaver som å teste studentene for dysleksidiagnose, gi instruksjon i 
relevante IT- programmer, instruere i hvordan man bestiller fra Nota, gi individuell 
pedagogisk veiledning tilpasset den enkeltes behov og gjennomgå studentenes oppgaver og 
renske ut feil som skyldes dysleksi.26  

Dagens produkter 

Nota produserer tilrettelagte bøker, kompendier og artikler. Det er ingen begrensninger på 
antall sider for artikler.  

I Danmark får studentene en økonomisk ramme for produksjon. Begrensningen legges på 
hvor mye den enkelte student kan bestille, og ikke på hvilke typer dokumenter det kan 
bestilles fra eller formater det kan tilrettelegges til. Ulike formater har ulik pris. Formatert 
tekst i Word eller PDF dekkes av en engangssum, mens mer krevende formater har en pris 
per side. 

Når det gjelder tilgang til tilrettelagte bøker, er det studenten selv som bestiller en tittel hos 
Nota over mail eller via bestillingsformular på nota.dk. Nota skaffer den trykte boken, 
produserer og sender den på CD eller linker til nedlasting fra nota.dk. Boka er samtidig klar 
for andre studenter. Innlesing av studielydbøker med innleser skal alltid være pedagogisk 
begrunnet. For Nota er det viktig ikke å ekskludere format på grunn av prinsipper (for 
eksempel PDF). At brukerne har nytte av formatet er det viktigste. Samtidig ønsker de en 
bevegelse fra PDF over mot epub.27  

Studentene kan også bestille artikler hos Nota. Artikler studenter har tilgang til via skolens 
datasystem må studenten selv laste ned og sende over til Nota. Nota legger de ut i en 
database som er kategorisert som upublisert. Det betyr at den ikke inngår i den ordinære 
bibliotekkatalogen, men det er likevel mulig å gjenfinne en tilrettelagt artikkel. Slik unngår 
man at samme artikkel må tilrettelegges flere ganger. Ofte klarer studenten seg da med den 

                                                      
 

26 Leseveilederne har typisk 40 studenter hver. Det individuelle behovet varierer, alt fra 1-3 ganger. Studenten 
får automatisk 20 timer i per semester, og blir sammen med leseveileder enig om behov for antall timer med 
støtte. Dersom det er timer igjen av grunnpakken når semesteret er over, blir de refundert, og har studenten 
behov for ytterligere støtte i inneværende semester kan vedkommende søke om timer til ekstra støtte. Da går 
de gjennom samme saksgang, men prosessen går fortere ettersom studenten allerede er inne i systemet 
27 Nota produserer ikke enkeltkapitler selv om de tar betalt per side for det de produserer. Grunnen er at dette 
ødelegger boken og de ønsker hele bøker i samlingen, fordi det kan komme studenter som ønsker andre 
kapitler senere og da blir det ofte merarbeid. 
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nedlastede kopien. Studenter kan også skanne artiklene selv med utstyr de har fått i IT-
pakka (se nedenfor).  

Kompendier er ofte krevende å tilrettelegge. De er ofte produksjonsmessig vanskelige og tar 
lang tid å produsere på grunn av dårlig kvalitet på grunnlaget.28 For blinde produseres 
kompendier etter egne høye standarder. Det er stor produksjon av kompendier ved 
studiestart i september (160.000 sider), oktober (90.000) sider, februar (110.000 sider) og 
resten av året 50.000 sider og under. Nota produserte totalt 250 kompendier i 2016. 
Ønskesituasjonen er at alle kompendier produseres digitalt fra bunnen av og at det meste av 
tilretteleggingsbehovet dermed forsvinner.  

Nota produserer tilrettelagte versjoner i ulike formater. Dette er: 

 Lydbok med tekst og human tale  

 Punktskrift 

 E-bok 

 Lett eller grundig bearbeidet tekst i Word eller PDF 

Studentene har egen talesyntese til opplesning av tekster som leveres i form av e-bok eller 
som lett eller grundig bearbeidet tekst. Når det gjelder hvilket format som benyttes, er dette 
sterkt påvirket av finansieringsmodellen som presenteres i kapittelet nedenfor.  

7.4 Finansiering og bruk av ressurser 

Grunnprinsippet i den danske modellen er at finansiering følger den enkelte student.  

Inntektene til Nota er delvis basert på en abonnementsordning, hvor kostnadene for hver 
enkelt student finansieres av et fast beløp som dekkes gjennom tildelingen fra STUK. Dette 
dekker 90 % av kostnadene til produksjon av studielitteratur. Spesialløsninger basert på pris 
per side står for 10 % av kostnadene. Nota fakturerer studiestedene som igjen får utgiftene 
refundert fra STUK.29 Nota skal gå i balanse økonomisk på produksjonen. 

En blind student på en lang utdanning får per semester en bevilgning på kr. 100.000 til 
produksjon av studielitteratur, mens en student med dysleksi får kr. 30.000. Dersom en 
student har kostnader ut over dette, er det mulig å søke om ny bevilgning. 

Av studentens bevilgning trekker Nota kr. 5.005 i abonnement som sikrer studenten 
ubegrenset produksjon av den studielitteraturen de har bruk for i Word eller PDF, enten 
«lett bearbeidet» eller «grundig bearbeidet». Forskjellen mellom de bearbeidede versjonene 
ligger i hvor mye av overskrifter osv. som er oppmerket. Litteraturen blir ikke produsert som 

                                                      
 

28 Er det noe som har for dårlig kvalitet til at det kan produseres lages det bilder av det som leveres til 
dyslektikere. Dette gjøres også med grafiske elementer og teknisk fagstoff. Hvis det er en produksjon som 
haster kjøres det gjennom maskinelt. Den kan da kun leses opp på lyd ved hjelp av studentenes eget verktøy. 
29 Utdanningsinstitusjonen betaler Nota for bruk (CD eller online) av eksisterende titler samt nyproduksjon pr. 
student. Deretter refunderes forbruket pr. student av STUK. Bevilgningen til den enkelte student, avhenger av 
utdannelsesgrad og funksjonshemming.  
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lyd, men med filer i et format som gjør at studenten kan få lest opp teksten på sin PC ved 
hjelp av egen talesyntese. Produksjonskostnadene for NOTA er kr. 4 per side for lett 
bearbeiding og kr. 7 for grundig bearbeidet. 

Utover det som dekkes i abonnementet betaler studenten per side for spesialformater. Det 
er ulike priser for de forskjellige spesialformatene: Studentene betaler per side (i DKK): kr. 13 
for e-bok, kr. 17 for lydbok med tekst og syntetisk tale, kr. 22 for punkt og kr. 42 for lydbok 
med tekst og human tale. 

Blinde får som nevnt bevilgning på kr. 100.000 til produksjon. Tidligere trengte de ofte flere 
bevilgninger per semester for å dekke litteraturbehovet. Nå bruker de mer og mer grundig 
bearbeidet litteratur og klarer seg oftest med én bevilgning. Dyslektikere bruker 
hovedsakelig abonnement, altså bearbeidete bøker i Word eller PDF. 

Antall spesialproduksjoner til synshemmede øker imidlertid fordi synshemmede studenter i 
dag studerer på stadig flere fagområder.  

De samlede kostnadene hos NOTA til utdannings- og studielitteratur i 2016 var ca. DKK 20,3 
millioner.30 I tillegg er det knyttet kostnader til tilbudet på lærestedene og kostnader til å 
opprettholde det landsomfattende systemet med anbud, kontrakter og fakturering. 

7.5 Vurderinger 

Den danske modellen innebærer et anbudsbasert system med strenge krav til diagnose for å 
få produksjonsrett. Den enkelte produksjonsrettsstudent mottar egen finansiering og har 
økonomiske insentiver av å velge abonnementsordninger som forutsetter egen talesyntese 
fremfor spesialproduksjoner (f.eks. innlesning og annen type bearbeiding). Det at mange 
studenter mottar abonnementsordninger fremfor kostbare spesialproduksjoner gjør at 
tilgangen på produksjoner er stor og produksjonskostnader er lave. Nota produserer bøker, 
artikler og kompendier, noe som gir studentene tilgang til den litteratur de trenger fra 
samme kilde.  

Nota påpeker at de sterke insentivene i retning av å velge MS Word eller PDF gjør at 
studentene kan gå glipp av noen av de tilretteleggingsgevinstene som EPUB gir mulighet for.  

 

  

                                                      
 

30 Utdannings- og studielitteratur omfatter litteratur til ungdomsutdannelse (videregående utdanning) og 
utdannelse på universitets og høyskolenivå. 
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8. Analyse  

8.1 Vurdering av dagens ordninger i den norske modellen 

Med dagens ordning, der kun studenter som er blinde eller har sterkt nedsatt syn har 
produksjonsrett, har NLB som spesialbibliotek et tydelig og avgrenset arbeidsområde og 
målgruppe. Ordningen ser ut til å fungere godt for de som har produksjonsrett, men 
ettersom de som er omfattet utgjør en svært liten gruppe (75-80 personer), gir det klare 
begrensninger for de som kun har lånerett i dag. Disse har dermed ikke tilstrekkelig tilgang til 
den litteraturen de har behov for.  

For studenter med andre type funksjonsnedsettelser enn synshemming er tilbudet om 
tilrettelagt litteratur mangelfullt og uensartet. Lærestedene hviler seg på NLBs tjenester og 
tilbyr kun unntaksvis alternativ tilrettelegging for de resterende studentene.  

Utdanningsinstitusjonene har etter universitets- og høgskoleloven og diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven en plikt til individuell tilrettelegging, noe som i utgangspunktet bør 
gjelde også på dette området. Lærestedenes ansvar oppleves imidlertid som lite tydelig, dels 
fordi det ikke er en spesifikk enhet eller avdeling som har et ansvar for dette. Det er en av 
årsakene til at få institusjoner som tar dette ansvaret i dag. Det er også lite kompetanse på 
lærestedene om hva som er god utforming og tilrettelegging av studielitteratur.  

Det er et stort men uutnyttet potensiale i satsing på digitale læremidler. Digitaliseringen vil 
gi bedre tilgjengelighet på noen områder, og inkluderes krav om å følge prinsipper om 
universell utforming vil det gi bedre tilgang for alle. Dette gjelder både bøker, kompendier og 
artikler. Skal potensialet som ligger i digitaliseringen realiseres, er det behov for at 
myndighetene bruker tilgjengelige virkemidler for å påvirke innholdsprodusenter i riktig 
retning.  

Det er en positiv utvikling når det gjelder utveksling av studielitteratur på tvers av 
landegrenser. Utkastet til ny åndsverklov er utformet slik at Norge skal kunne ratifisere 
Marrakesh-traktaten. For at dette skal komme studentene til nytte, er det avgjørende at USA 
og EU, i tillegg til Norge, ratifiserer traktaten. Det vil derfor ta tid før vi ser effekten av slik 
utveksling av studielitteratur.  

8.2 Endring av rammebetingelser for tilrettelagt studielitteratur 

Mandatet til prosjektet omhandler «Bedre tilgang til studielitteratur». Dagens modeller i 
Sverige, Norge og Danmark baserer seg i stor grad på at ulike statlige aktører bruker 
betydelige ressurser på å tilrettelegge utgivelser som allerede eksisterer i et digitalt format. 
Før vi går videre i å diskutere bedre tilrettelegging, er det nødvendig å beskrive hva som kan 
gjøres for å sikre at utgivelser er gjort tilgengelige i utgangspunktet. 

I henhold til NIFU sin undersøkelse utgjør bøker i dag om lag 95 % av antall sider i pensum, 
og 70 % av titlene i en pensumliste er på norsk. Det er et lite antall norske forlag som står for 
en betydelig andel av antall utgivelser. Produksjonen av en bok innebærer at den finnes i et 
digitalt format i løpet av prosessen før den blir utgitt i trykt utgave, men forlagene har i dag 
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få insentiver til å utgi studielitteratur som e-bok, eller til å stille digitale versjoner til 
disposisjon for spesialtilrettelegging hos NLB. 

Myndighetene bør vurdere om det skal stilles krav til at en bok som skal være pensum ved 
en norsk utdanningsinstitusjon skal produseres i et format som er tilgjengelig. Denne 
versjonen kan forlaget enten selge eller gjøre tilgjengelig for utlån gjennom NLB. I samarbeid 
med bransjen kan NLB utarbeide retningslinjer for hva som skal til for at en utvidelse kan 
kategoriseres som tilgjengelig. Kompetanse fra det internasjonale nettverket i W3C kan også 
trekkes inn i samarbeidet. I tilknytning til dette kan det nevnes at Norsk filminstitutt (NFI) 
krever at det utformes en synstolket versjon av alle filmer som ønsker å motta støtte fra NFI. 
For bøker kan vi trekke en parallell til den betydelige verdien momsfritaket utgjør.  

Utdanningsinstitusjonene styrer i stor grad produksjonsprosessen for kompendier. Det er i 
dag betydelige utfordringer knyttet til tilrettelegging av kompendier. Det skyldes at 
utdanningsinstitusjonene i svært liten utstrekning tar hensyn til tilgjengelighet og behov for 
tilrettelegging i utformingen av kompendiene. Institusjonene må pålegges å digitalisere 
kompendiene, og sørge for at disse blir utformet etter prinsipper for universell utforming. 
Dette er et krav som kan utledes av kravet om universell utforming av IKT i forslaget til ny 
likestillings- og diskrimineringslov, som etter all sannsynlighet vil bli vedtatt før sommeren 
2017. Her er blant annet hvor universell utforming av digitale læremidler tatt inn . Arbeidet 
forutsetter tydelige retningslinjer og et kunnskapsløft ved institusjonene, noe Universell kan 
bidra til. For å sikre fremdrift er det nødvendig med tydelige styringssignaler om dette. Krav 
må også stilles til Kopinor som produsent og forvalter av kompendieavtalen med 
utdanningsinstitusjonene.  

Artikler er i dag en begrenset del av pensum, men utdanningsinstitusjonene bruker 
betydelige midler til å tilgjengeliggjøre artikler primært for forskere. I sektorens 
forhandlinger med de store konsortiene må hensynet til universell utforming ivaretas. Vi ser 
imidlertid at dette er et utfordrende område å påvirke, blant annet på grunn av 
monopolsituasjonen utgiverne har. Det er dessuten viktig å merke seg at Barne- og 
likestillingsdepartementet i vurderingen av universell utforming av digitale læremidler, 
unntar innhold hentet i biblioteksdatabaser fra utlandet.  

Det er mye å hente i å endre rammebetingelsene for tilgjengeliggjøring av studielitteratur. 
Selv om vi får full effekt av disse endringene, vil det gjenstå et behov for tilrettelegging for 
mange studenter. Det vil dessuten ta tid å endre rammebetingelsene. I denne sammenheng 
blir det derfor vesentlig parallelt å arbeide for å endre og forbedre ordningen med 
tilrettelegging.  

8.3 Utvidet målgruppe for produksjonsrett 

I analysen av en fremtidig norsk modell for tilrettelagt studielitteratur, er det vesentlig å 
vurdere hvem som skal omfattes av ordningen med rett til å få produsert tilrettelagt 
studielitteratur.  

I Sverige omfatter ordningen de som etter en samtale med bibliotekar selv oppfatter at de er 
i de målgruppene som opphavsrettslovgivningen beskriver. Det er ingen krav til å 
dokumentere diagnose. Innenfor dette systemet er det noe over 6.000 studenter av 400.000 
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totalt som er aktive brukere av MTMs tilbud. I Danmark har de en ordning som er sterkt 
knyttet til dokumenterte diagnoser. For eksempel gir lesevansker som skyldes dysleksi 
produksjonsrett, mens lesevansker som skyldes andre forhold ikke gir det. Det er noe over 
3.000 studenter som er inne i den danske ordningen for produksjonsrett. Vi ser altså ikke at 
kravet til dokumentasjon og diagnose gir noen betydelig innvirkning på andelen som har 
produksjonsrett.  

NLB vil i nær framtid gjennomføre en endring i ordningen med lånerett, slik at lånere selv må 
bekrefte at de har forstått hvem ordningen er til for, de må bekrefte at de er i målgruppen 
og de må bekrefte at erkjenner at det er forbundet med straffeansvar å oppgi gale 
opplysninger. NLB kan gjøre stikkprøver for å kontrollere at ordningen etterleves. Det er 
Åndsverkslovens §17A og forskriften til denne som beskriver hvem som er i målgruppen.  

Det er argumenter for å lage et skille mellom lånerett og produksjonsrett, slik at det er en 
høyere terskel for å få produksjonsrett. Bakgrunnen for det er at produksjonsretten gir en 
rett til å bestille enkeltproduksjoner. Det koster uansett flere tusen kroner å produsere en 
bok. Dersom boken må leses inn, kan det i enkelte tilfeller komme opp i beløp over kr 
100.000. 

Dersom man skal ha et skille, vil det være naturlig å markere det ved å stille andre krav til 
diagnose og dokumentasjon. Noen diagnoser kan gi produksjonsrett – sterk synshemming, 
dysleksi, ADHD, Asperger er blant de som kan synes åpenbare. I tillegg kan det være aktuelt 
å lage en uttalelse som sier noe i retning av «NN har vansker med å lese trykt tekst i en slik 
grad at hen er helt avhengig av å få tilrettelagt studielitteratur for å kunne gjennomføre 
studiene innenfor normert tid». Denne uttalelsen kan bekreftes av for eksempel lege og 
benyttes som grunnlag for å gi produksjonsrett.  

Det er også flere argumenter for å gi produksjonsrett til samme gruppe som får lånerett. Vi 
ser fra Sverige og Danmark at forskjellen i andelen studenter som bruker produksjonsretten 
må måles i promille, til tross for at kravene til dokumentasjon er svært forskjellige. Når 
mange studenter er inne i ordningen vil det medføre en liten sannsynlighet for at en ekstra 
student vil utløse behov for mange tilrettelagte utgivelser som ikke flere har behov for. Det å 
ha et skille mellom ordninger, gir også et behov for å ha to forskjellige prosesser for å 
behandle søknader. Ordningen for behandling av lånerettsøknader kan i stor grad behandles 
automatisk, i tråd med retningslinjene om å lage enkle, digitale løsninger i staten. 

8.4 Kriterier og rutiner for å innlemme studenter i ordningen 

Skal det være en egen prosess for å vurdere produksjonsrett som er forskjellig fra å vurdere 
lånerett, må det være lærestedene som har ansvar for behandlingen av disse sakene. Det må 
som nevnt i avsnittet over, utarbeides egne kriterier og rutiner for å behandle søknader og 
lærestedene må bygge kompetanse på å behandle søknader.  

Dersom det er samme kriterier for å få produksjonsrett som for å få lånerett, kan NLBs 
elektroniske innmeldingsløsning benyttes for å behandle søknader.  
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8.5 Betjening av studenter med produksjonsrett 

I dagens ordning er det noen titalls studenter som har produksjonsrett. Disse har direkte 
kontakt med NLBs studenttjeneste. Det er nå 272.000 studenter i Norge, en utvidelse som 
skissert i denne utredningen vil gi en svært kraftig økning i antallet 
produksjonsrettstudenter.  

Med denne økningen vil det være hensiktsmessig at ansvaret for betjeningen av disse 
studentene legges til utdanningsinstitusjonene. Det virker naturlig at UH-bibliotekene må 
spille en nøkkelrolle slik det er i Sverige. Samarbeid mellom bibliotek, studieavdelinger og 
eventuelle tilretteleggingstjenester må utformes av institusjonen selv, men det er UH-
bibliotekene som skal ha den direkte kontakten med NLB før produksjon kan iverksettes.  

UH-bibliotekenes betjening av saksområdet omfatter blant annet punktene nedenfor. Listen 
er ikke uttømmende. 

 Være bindeleddet mellom student og NLB, blant annet håndtere all bestilling av 
produksjoner fra NLB  

 Veilede om ordningen og hvem den omfatter. 

 Bistå i å søke etter tilgjengelig studielitteratur i norske og internasjonale databaser. 

 Avklare at en student som ønsker produksjon via NLB har studierett (innhente 
informasjon fra studieavdelinger og liknende). 

En slik organisering vil gi behov for klare retningslinjer, gode verktøy og nødvendig opplæring 
av UH-bibliotekene. Bibliotekene må gjøre nødvendige avklaringer med NLB om 
produksjonsspørsmål og kan få opplæring og veiledning av både NLB og Universell.  

NLBs rolle vil være knyttet til å samarbeide med UH-bibliotekene, samt å gjennomføre 
produksjonen og klargjøre disse for utlån. All direkte studentkontakt skjer hos UH-
biblioteket. 

For hver bok som skal produseres, må UH-biblioteket avklare at studenten har studierett. 
NLB avklarer at studenten er låner. Det betyr at UH-biblioteket ikke trenger innsyn i NLBs 
lånerregister som inneholder sensitive data og NLB trenger ikke å kontrollere om studenten 
har studierett.  

8.6 Hvilke studietilbud vil en utvidet ordning kunne dekke 

Dagens ordning omfatter fagskoler, høyskoler og universitet, og gjelder alle nivåer fra 
årsstudium til doktorgrad. Det er vanskelig å finne grunner til å endre på dette.  

I praksis vil dette innebære en utvidelse, ettersom det til nå ikke har vært noen studenter fra 
fagskoler som har søkt om og fått produksjonsrett. Det er om lag 15.000 studenter på 
fagskoler. Det er behov for å gjøre et eget arbeid om hvordan samarbeidet mellom 
fagskolene og NLB best skal utformes. Flere av fagskolene vil ikke ha ressurser som tilsvarer 
UH-bibliotek, og det er i dag heller ingen tilretteleggingstjenester på fagskolene.  
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8.7 Hvilken litteratur bør omfattes  

Som tidligere nevnt utgjør bøker 95 % av antall sider og 75 % av antall titler i pensum, og må 
derfor omfattes av ordningen. Det er naturlig at stordriftsfordeler utnyttes slik at disse 
bøkene tilrettelegges ett sted, det vil si av NLB. 

Kompendier utgjør viktige deler av pensum i enkelte fag. I Sverige er ansvaret for å 
tilrettelegge kompendier lagt til lærestedene, mens de i Danmark tilrettelegges av NOTA. 
Ved å legge ansvaret til lærestedene gir man dem en motivasjon til å lage kompendier som 
er tilgjengelige i utgangspunktet. En ulempe er at mange læresteder må bygge opp 
tilretteleggingskompetanse og at kvaliteten på den vil variere. Dette er et argument for at 
NLB må ha ansvar for å tilrettelegge kompendier. Dette må som nevnt over kombineres med 
svært klare føringer fra UHR om at kompendier skal lages slik at de er tilgjengelige, det vil si 
digitale og i riktige formater.  

For artikler er det en aktuell løsning at studenter og/eller læresteder får ansvar for å 
tilrettelegge slik at de blir tilgjengelige. Ved hjelp av verktøy kan tekst som er tilgjengelig bli 
lest opp eller studenter kan skanne tekst på papir, lage en digital kopi, bruke OCR på den og 
så få det lest opp. Fra referansegruppen for prosjektet har vi fått en klar anbefaling om også 
å ha et sentralt tilbud om tilrettelegging av artikler. Begrunnelsen er todelt. Den ene er 
knyttet til at noen studenter har funksjonsnedsettelser som gjør at de strever mye fra før. 
Det å gi dem et nytt digitalt verktøy og oppfordre til selvbetjening innebærer en stor 
utfordring. Den andre er at lærestedene ikke har kompetanse om dette, og heller ikke 
ønsker å ha det. Det er dermed argumenter for at NLB også i noen grad tilrettelegger 
artikler, samtidig som en forutsetning er at de aller fleste studenter må gjøre dette selv.  

I Sverige bestemmer MTM hva som faktisk egner seg for lydbokproduksjon. En tilsvarende 
avgrensningsmulighet kan være fornuftig å ha for NLB i de tilfeller hvor det er 
studiemateriell som ikke lar seg tilrettelegge på en hensiktsmessig måte. 

Lærestedene benytter sine egne LMS-er til å distribuere studielitteratur. Lærestedene må 
være bevisst hensynet til universell utforming også på denne arenaen. Deler av det som 
legges i LMS-ene vil også omfattes av kravene i ny Likestillings- og diskrimineringslov, slik at 
det må være universelt utformet. Universell vil oppdatere sin veileder om universell 
utforming av læringsmiljøet til også å omfatte dette temaet.  

8.8 Hvilke tilretteleggingsformater bør tilbys, og prosedyrer for å 
bestemme format 

Et alternativ vil være å etablere en standard for tilrettelegging ut fra behovet blinde og 
synshemmede har for tilrettelegging. Dette er studentene som har størst behov for 
tilrettelegging. Det vil innebære blant annet å beskrive alle illustrasjoner. Studenter med 
andre funksjonsnedsettelser utgjør imidlertid en langt større gruppe, og disse kan se alle 
illustrasjoner. Fra studenter og fra referansegruppen får vi høre at det er vanlig at 
studentene anskaffer papirboken som er pensum og benytter den sammen med lyd.  
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Et annet alternativ er at NLB etablerer en standard for tilrettelegging av bøker som vil dekke 
de aller fleste studenters behov. Et slikt alternativ vil medføre at noen studenter kan ha 
behov for ekstra tilrettelegging. Når et slikt behov oppstår, kan studenten ta det opp med 
bibliotek og/eller tilretteleggertjeneste på lærestedet som så tar saken opp for avklaring 
med NLB. Det vil være NLB som endelig tar stilling til om det skal utføres ekstra 
tilrettelegging eller om boken skal produseres på nytt i et annet format.  

Tilrettelegging i form av e-bok eller lydbok med talesyntese vil være dominerende. NLB 
produserer nå opp mot 90 % av studielitteraturen med talesyntese. Fortsatt er det slik at 
noen produksjoner bør leses inn.  

For titler som er tilrettelagt i et elektronisk format er oppmerking av teksten et viktig 
element – for eksempel hvordan matematiske formler er merket opp. Denne oppmerkingen 
fungerer imidlertid ikke dersom avspilleren ikke forstår oppmerkingen. For å sikre at dette 
avgjørende elementet fungerer, vil en løsning være at studentene som ønsker det sikres 
tilgang til en software-spiller slik det er i Sverige. NLB og spillerleverandøren kan dermed 
samarbeide slik at vi er sikre på at spiller og tekst fungerer godt sammen. Dette kan løses 
ved en anskaffelse foretatt av NLB. 

8.9 Bedre læring gjennom god studieteknikk 

Studenter i høyere utdanning er påvirket fra de erfaringene de har fra tidligere skolegang. Alt 
som kan gjøres for å bedre læringssituasjonen for elever med funksjonsnedsettelser, vil gjøre 
overgangen til høyere utdanning enklere. Dette gjelder også for bruk av lydbøker som støtte 
i læringsprosessen. Studenter som ikke tidligere har benyttet lydbøker og andre hjelpemidler 
som verktøy for å tilnærme seg trykt tekst, kan ha utfordringer med å tilegne seg en god 
studieteknikk. Det er derfor behov for at utdanningsinstitusjonene tilbyr kurs og veiledning i 
studieteknikk med tanke på denne målgruppen. Flere utdanningsinstitusjoner har nyttige 
erfaringer, og Universell kan samarbeide med dem om å utarbeide et tilbud. 

8.10 Forbedring av talesyntese på norsk 

Det er utfordringer knyttet til å sikre ressurser for å utvikle en god talesyntes for en liten 
språkform som norsk bokmål. Tilsvarende gjelder i enda større grad for nynorsk. Satsingen 
på å lage utgivelser som er tilgjengelige i utgangspunktet, har to hovedelementer. Det ene er 
en godt strukturert og oppmerket digital tekst. Det andre er en mulighet til å omgjøre 
teksten fra studielitteratur med fremmedord, forkortelser mv. til forståelig lyd. For å sikre 
tilstrekkelig kvalitet i talesyntes på bokmål og nynorsk, bør det iverksettes et utviklingsarbeid 
ut over det som i dag gjøres. Dette vil kreve ekstra ressurser.  

Arbeidet kan enten gjøres som et utviklingsarbeid i regi av det offentlige, som for eksempel i 
form av et oppdrag til Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket i samarbeid med NLB. 
Alternativt settes et slikt utviklingsarbeid ut til kommersielle aktører.  
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8.11 Kostnader 

I utarbeidelsen av anbefalinger er det gjort vurderinger av kostnader. Det er likevel vurdert 
som hensiktsmessig å presentere beskrivelsen av kostnader og finansiering under analysen. 

Det er pekt på flere tiltak som er nødvendige for å sikre at så mange utgivelser som mulig er 
tilgjengelige i utgangspunktet. Videre ser vi utviklingstrekk, for eksempel knyttet til 
Marrakesh-traktaten, som gjør at tilgangen til tilrettelagt litteratur blir bedre. Det vil ta noe 
tid å se effekten av disse tiltakene. Det betyr at behovet for tilrettelegging vil være større de 
første årene etter innføring av ny ordning.  

Ved å utvide målgruppen for produksjonsrett, vil det ved innføringen være et betydelig, 
oppdemmet behov. Det vil være behov for tilrettelagt litteratur på mange fag og studietilbud 
som ikke tidligere har hatt studenter med produksjonsrett. I Danmark og Sverige har de 
samlinger som er bygget opp gjennom flere år. Det betyr at sammenligning med 
produksjonsnivåene i Danmark og Sverige ikke er direkte relevante for de første årene etter 
innføring av ny ordning.  

Norge har i mange år hatt en ordning for tilrettelegging av studielitteratur som er vesentlig 
rimeligere enn i våre naboland. Ser vi til Sverige, er kostnaden over 
Utbildningsdepartementets budsjett SEK 27 millioner til MTM for produksjon av kun bøker. 
Personalkostnader ved MTM er ikke inkludert. I tillegg kommer utdanningsinstitusjonenes 
tilbud. Ved NLB er det beregnet at kostnadene inkludert personalkostnader i dag utgjør NOK 
11,6 millioner.  

Økte kostnader ved å etablere en ny modell vil komme som følge av økt aktivitet i NLB og av 
økt aktivitet ved lærestedene. I avsnittene nedenfor følger en beskrivelse av de forskjellige 
elementene som påvirker et slikt kostnadsbilde.  

Økt antall studenter  

Modellen vil innebære en kraftig økning av antall studenter med produksjonsrett. Det vil gi 
økt behov for behandling av søknader, økt behov for betjening ved utdanningsinstitusjonene 
og økt antall produksjoner ved NLB. 

Mange studenter vil benytte selvbetjening for å låne bøker som er på pensumlisten og som 
er i NLBs samling fra før. Det gir lite ressursbruk. Samtidig vil enkelte studenter ha behov for 
individuell oppfølging ved slik bestilling og her må utdanningsinstitusjonene bistå. For 
litteratur som skal produseres for første gang må også institusjonene bistå.  

Utdanningsinstitusjones kostnader til å betjene studenter innenfor dagens modell er ikke 
kjent. Det finnes heller ikke gode estimater fra Sverige eller Danmark når det gjelder dette. 
Det er også svært vanskelig å estimere kostnadsøkningen innenfor en ny modell. Det er 
utvilsomt at en ny ordning vil kreve økte ressurser i bibliotekene og at det spesielt ved noen 
institusjonene vil være nødvendig med en opptrapping av ressurser til 
tilretteleggertjenesten.  

Økt antall studenter vil kreve en økt produksjon av tilrettelagte utgivelser – både bøker, 
kompendier og artikler. I NIFU-rapport 29/2013 går det fram at bøker utgjør 75 % av pensum 
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når det gjelder antall utgivelser og 95 % av pensum når det gjelder antall sider. Det vil 
imidlertid ikke være noen lineær sammenheng mellom antall studenter og antall bøker som 
må tilrettelegges – sammenhengen er at økt antall studenter påvirker antall kurs som krever 
tilrettelagt litteratur. Det betyr at ved å åpne for produksjonsrett for en stor gruppe som 
dyslektikere vil det være behov for tilrettelagt litteratur på svært mange av de kursene som 
tilbys i høyere utdanning. 

Sverige og Danmark har begge ordninger som åpner for studenter med ulike 
funksjonsnedsettelser. Vi antar at antall kurs som tilbys i de tre skandinaviske landene er 
noenlunde sammenfallende. I Sverige ble det i 2016 produsert 1.508 bøker til 6.592 
studenter med produksjonsrett, mens det i Norge samlet ble produsert noe over 500 bøker 
og kompendier til de få produksjonsrettstudentene her. Antallet studenter som har utnyttet 
produksjonsretten i Sverige er 90 ganger høyere enn i Norge, produksjonen i antall titler er 
omtrent tre ganger høyere31. Det skulle dokumentere at vi ikke vil få en vekst i antall 
produksjoner som er i samsvar med veksten i antall produksjonsrettstudenter.  

Fagskoler 

De 15.000 fagskolestudentene er få sammenlignet med de 272.000 i andre studier. Vi har 
imidlertid ingen erfaring med produksjon for denne gruppen fra før. Spredningen på antall 
studier er stor og mange av fagskolene har ikke bibliotek og tilretteleggertjeneste slik 
universiteter og høgskoler har. Dette er en gruppe det er spesielt vanskelig å beregne 
ressursbruken for.  

Kostnader per bok 

Tilrettelegging som e-bok og lydbok med talesyntese kan gjøres slik at det dekker de fleste 
behov. Det innebærer relativt lave kostnader per bok. 

Sterkt synshemmede studenter er blant de som vil kunne ha behov for at det gjøres 
ytterligere tilrettelegging. Det kan innebære at det produseres en innlest lydbok eller at 
deler av en bok tilrettelegges spesielt (f.eks. tabeller, illustrasjoner, deler på andre språk).  

Kostnadene for produksjon er en blanding av direkte og indirekte kostnader. De direkte og 
variable kostnadene for en talesyntesebok er knyttet til katalogisering, administrasjon av 
bestilling, oppmerking av filer og administrasjon av de automatiske produksjonsprosessene i 
NLB. For en innlest bok er de direkte kostnadene katalogisering, administrasjon av forholdet 
til innleser, honorar for innlesing, veiledning til innleser og teknisk etterarbeid. For både 
innleste lydbøker og bøker med talesyntese betaler NLB vederlag til forfatter og ev 
oversetter, i 2017 kr 1,82 per minutt.  

I tillegg kommer indirekte kostnader i form av husleie, administrasjon og utvikling. Spesielt 
viktig er utviklingselementet, siden hele dette området både knyttet til produksjon og 
distribusjon er i endring.  

                                                      
 

31 At MTM ikke produserer kompendier får ikke noen avgjørende betydning for poenget 
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Ved produksjon hos NLB vil vi kunne oppnå stordriftsfordeler og dermed fallende 
enhetskostnader. Det gjelder spesielt for e-bøker og talesyntese. For innleste bøker vil en 
svært stor andel av kostnaden være knyttet til selve innlesingen i studio, her er det ikke 
fallende enhetskostnader i samme grad.  

De direkte og variable kostnadene er det mulig å gjøre anslag for. Hvordan faste og indirekte 
kostnader skal fordeles ned på en bok er det vanskeligere å beregne.  

I Danmark er det gjort beregninger av kostnader for tilrettelegging per side. Mange av 
delprosessene er like, mens kostnadsnivået for eksempelvis innlesing og husleie er høyere i 
Norge.  

De danske kostnadene er beregnet til å være noe over kr 8.000 for en talesyntesebok og noe 
over kr 26.000 for en innlest lydbok, i begge tilfeller basert på en bok på 500 sider. Ved 
beregning av produksjonskostnader i Norge kommer vi til tilsvarende beløp. Det er basert på 
beregning av de direkte kostnadene med et påslag som skal dekke utvikling, administrasjon 
osv.  

Kostnader til softwarespiller til studenter 

En mulighet er å anskaffe en spiller som studenter kan få tilgang til, for å sikre at innholdet 
kan benyttes. Basert på kunnskap om de spillerne som nå er på markedet, blir kostnadene 
for dette 5-600 kroner per student i engangskostnad for Windowsversjon og om lag det 
dobbelte for Mac, men det vil gi besparelser i form av reduserte utgifter til tilrettelegging. 
Med 1.000 nye studenter per år vil det gi en årlig kostnad mellom kr 600.000 og en million. 
I tillegg vil det være nødvendig med et utviklingsarbeid i NLB. 

Engangskostnader 

I forbindelse med en utvidet målgruppe for produksjonsrett vil det være flere tiltak som 
krever engangskostnader.  

 Forberedelser til økt produksjon, ny produksjonsmodell og nye oppgaver i NLB 

 Forberedelser og kompetanseoppbygging i utdanningsinstitusjonene 

 Utvikling av tilbud om studieteknikk 
 Prosjekt for å forbedre norsk talesyntese 

Oppsummering om kostnader 

Vi ser for oss en situasjon med en kostnadstopp de første par årene etter innføring av en 
utvidet ordning. Det vil komme inn mange nye studenter og det vil være behov for 
produksjon på mange kurs som nå ikke er dekket.  

Et anslag er at en femdobling av dagens produksjon vil gi en kostnad hos NLB på noe over kr 
30 millioner de første årene. Etter en periode vil kostnadene synke til om lag kr 20 millioner. 
Dette er usikre anslag.  

Kostnadene hos utdanningsinstitusjonene er det vanskelig å gjøre gode anslag for. Det finnes 
ikke anslag for dagens ressursbruk og det finnes heller ikke gode tall å sammenligne med fra 
andre land.  
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Nota fikk i 2011 konsulentfirmaet CEDI32 til å gjøre en beregning som viste at dersom man 
satte inn tiltak som økte sysselsettingsgraden for mennesker med lesevansker med 5 %, ville 
det gi en samfunnsmessig inntjening på DKK 1,8 milliarder. 

Det totale budsjettet for universiteter, høgskoler og fagskoler er 33,5 milliarder kroner. 
Kostnadene til tilrettelegging av studielitteratur utgjør uansett et beløp i nærheten av én 
promille av budsjettet for utdanningsinstitusjonene.  

Både sett opp mot potensialet for inntjening og kostnadene i sektoren er det snakk om 
relativt små beløp.  

8.12 Finansieringsmodeller 

Nedenfor beskrives ulike måter å finansiere en ny ordning på.  

Kostnader til økt behandling av studenter 

Utdanningsinstitusjonene vil som nevnt få økte kostnader til betjening av studenter. KD må 
vurdere dette når det gjelder rammetildeling til institusjonene. 

Kostnader til økt produksjon 

Produksjonen av studielitteratur gjøres av NLB, som ligger under KUD. Gitt at tiltakene det er 
snakk om er knyttet til studenter, kan det være rimelig at kostnadsøkningen til produksjon 
dekkes over KDs budsjett. Det er også slik delingen er i Danmark og Sverige. 

Hvordan bør så finansieringen av produksjoner skje? 

Dersom studentene i denne målgruppen trenger et hjelpemiddel fra NAV, finansieres det av 
en overslagsbevilgning. Tilrettelagt studielitteratur er på samme måte et hjelpemiddel, slik 
sett kan vi argumentere for at dette bør dekkes av en overslagsbevilgning. Selv om dette ville 
vært det beste, er det antagelig lite realistisk at det opprettes en overslagsbevilgning for et 
så begrenset formål. 

Finansieringen kan skje ved en økning av den generelle rammen til NLB. Det er store 
usikkerheter knyttet til kostnadene, særlig i de første årene. En slik finansiering vil dermed gi 
en betydelig risiko for feilbudsjettering. Siden studielitteraturtilbudet kan kalles 
rettighetsbasert, vil en underbudsjettering av dette innenfor en ramme gi en reduksjon av 
folkebibliotektilbudet. 

Finansiering kan også skje ved en øremerket ramme til NLB. Det reduserer risiko for å 
fortrenge øvrig virksomhet, mens det gir de samme utfordringene når det gjelder å gjøre en 
beregning i år én som skal treffe for år to. 

Finansieringen av NLBs økte produksjonskostnader kan også dekkes over KDs budsjett basert 
på hva den faktiske produksjonen har vært. Om KD ønsker at det er 

                                                      
 

32 https://nota.dk/viden/forbedring-af-ordblindes-l%C3%A6sef%C3%A6rdigheder-giver-milliardbesparelse 
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utdanningsinstitusjonene som skal dekke dette over sine budsjetter blir da et spørsmål for 
denne sektoren. Vi kan se for oss at NLB utarbeider månedlige eller kvartalsvise oversikter 
over produksjonen, og at kostnadene dekkes basert på dette. 

Dersom KD skulle ønske å fordele kostnadene på utdanningsinstitusjonene, vil vi advare mot 
en ordning der det er institusjonen som først etterspør produksjon av en bok eller annen 
utgivelse som bærer kostnaden. Det vil innebære at det kan lønne seg for en institusjon å 
vente til et annet lærested initierer produksjon. Mer effektivt kan det være å anta at de 
funksjonsnedsettelsene det her er snakk om er jevnt fordelt mellom institusjoner og at det 
slik sett er best å fordele kostnadene basert på antall studenter. 
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9. Konklusjoner og anbefalinger  

I Norge er det i dag en ordning for tilrettelegging av studielitteratur som innebærer at en 
relativt stor gruppe funksjonshemmede studenter ikke får tilstrekkelig tilgang til den 
litteraturen de har behov for i sine studier. I dette kapittelet foreslår arbeidsgruppen 
konkrete tiltak for å bedre tilgangen til studielitteratur for studenter som har behov for 
tilrettelegging.  

9.1 Endring av rammebetingelser for tilrettelagt studielitteratur 

Overordnet ønsker arbeidsgruppen å legge stor vekt på å gjøre behovet for tilrettelegging så 
lite som mulig gjennom tiltakene som listes nedenfor: 

 For bøker på norsk bør forlag pålegges å lage e-bøker som er tilgjengelige. En parallell 
kan trekkes til at alle filmer som vil ha støtte fra Norsk filminstitutt må produseres 
med synstolking. Alle norske bøker får momsfritak, dette fritaket kan knyttes til et 
krav om å lage en tilgjengelig utgave. 

 For kompendier må KD/UHR pålegge/oppfordre læresteder til å produsere 
kompendier på en enhetlig og tilgjengelig måte 

 For artikler må de som forhandler konsortieavtaler om tilgang til tidsskrifter pålegges 
å legge stor vekt på å få krav om tilgjengelighet inn i avtalene 

 For tilgang til utenlandske bøker må Norge så snart som mulig ratifisere Marrakesh-
traktaten, slik at norske studenter kan få tilgang til tilrettelagt litteratur fra andre 
lands samlinger. 

9.2 Bedre tilgang til tilrettelagt studielitteratur 

Konkret er arbeidsgruppens syn at det, i tillegg til et behov for endring av rammebetingelser, 
vil være et stort behov for å utvide tilgangen til tilrettelagt studielitteratur. Nedenfor følger 
anbefalinger knyttet til dette. 

 Ordningen med rett til å få produsert tilrettelagt studielitteratur bør gjelde for alle 
studenter som er opptatt ved et studiested og som kvalifiserer for lånerett hos NLB.  

 Ansvaret for betjening av studenter legges til utdanningsinstitusjonene. Det er 
naturlig at UH-biblioteket står for all direkte kontakt med studentene.   

 Ordningen bør omfatte de samme studietilbudene som i dag – fagskoler, høgskoler 
og universitet, fra årsstudium til doktorgrad. 

 Materiale som tilgjengeliggjøres gjennom utdanningsinstitusjonenes LMS-er må være 
universelt utformet. 

 NLBs rolle blir å samarbeide med UH-bibliotekene. Ved behov for å bestille 
tilrettelegging av en utgivelse, tar UH-biblioteket kontakt med NLB. 

 NLB bør tilrettelegge bøker og kompendier. Det må vurderes om NLB også bør bistå 
studenter som har behov for å få tilrettelagt artikler. 
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 NLB tilrettelegger basert på en standard som skal dekke behovene til de aller fleste 
studenter. Ved ytterligere behov hos enkeltstudenter vil NLB kunne gjennomføre 
ekstra tilretteleggingstiltak. 

 NLB treffer avgjørelser i spørsmål om tilrettelegging. I unntakstilfeller kan det være 
forhold ved en utgivelse som gjør at tilretteleggingstiltak ikke er hensiktsmessige. 

 Studenter bør tilbys tilgang til en softwarespiller som sikrer at de kan få tilgang til den 
tilrettelagte boken. 

 Det bør utarbeides et felles tilbud om opplæring i studieteknikk spesielt rettet mot 
bruk av lyd og andre hjelpemidler. 

 Det bør iverksettes et prosjekt for å bedre kvaliteten på talesyntese som kan 
benyttes til studielitteratur på bokmål og for å utvikle en god løsning på nynorsk.  

9.3 Kostnader og finansiering 

Den anbefalte modellen vil innebære en økning av antall studenter med produksjonsrett. 
Det vil gi økt behov for behandling av søknader, økt behov for betjening ved 
utdanningsinstitusjonene og et økt antall produksjoner ved NLB. Nedenfor følger en oversikt 
over kostnadseffekter samt forslag til finansieringsløsning. 

 Et anslag er at en femdobling av dagens produksjon hos NLB vil gi NLB kostnader til 
tilrettelegging av studielitteratur på noe over kr 30 millioner de første årene. Etter en 
periode vil kostnadene synke til om lag kr 20 millioner. Dette er usikre anslag. 

 Utdanningsinstitusjonene vil få økte kostnader til betjening av studenter og bestilling 
av litteratur. 

 En endring i tråd med anbefalingene vil gi behov for engangstiltak til 
kompetansebygging ved utdanningsinstitusjonene, forberedelser til økt produksjon i 
NLB, tiltak for å bedre studieteknikk hos studenter og forbedring av talesyntese.  

 Anbefalingen er at finansieringen av NLBs økte produksjonskostnader dekkes over 
KDs budsjett basert på hva den faktiske produksjonen har vært. Vi kan se for oss at 
NLB utarbeider månedlige eller kvartalsvise oversikter over produksjonen, og at 
kostnadene dekkes basert på dette. 

 Engangskostnader må dekkes av prosjektildelinger etter nærmere beskrivelse av 
enkelttiltakene. Tiltakene som er direkte knyttet til forberedelser må gjennomføres 
før en økning i produksjon vil være mulig. 
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Vedlegg 1 Åndsverkslovens §§ 17 og 17a samt forskrift 
til åndsverksloven § 1-11 

Åndsverkslovens §§ 17 og 17a  
 
Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede 
§ 17. Av utgitt litterært eller vitenskapelig verk eller musikkverk kan det i annen form enn 
lydopptak fremstilles eksemplar bestemt til bruk for blinde, svaksynte og andre som på 
grunn av funksjonshemning ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte. Utgitt litterært eller 
vitenskapelig verk kan gjengis på film, med eller uten lyd, bestemt til bruk for hørsels- eller 
talehemmede. Bestemmelsen gjelder ikke for ervervsmessig bruk. Bestemmelsene i første 
ledd gir ikke rett til kopiering av eksemplar som andre har fremstilt med særlig henblikk på 
bruk som der nevnt.  

Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede 
§ 17a. hjemler adgangen til å tilrettelegge i form av punktskrift og elektronisk tekst. Her står 
det: «Kongen kan bestemme at nærmere angitt organisasjon og bibliotek for vederlagsfri 
bruk for funksjonshemmede skal ha rett til på nærmere fastsatte vilkår å fremstille 
eksemplar av utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom opptak på innretning som kan 
gjengi det. I tilslutning til teksten kan offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk 
verk gjengis på opptaket. Opphavsmannen har krav på vederlag som utredes av staten. 
Bestemmelsen gjelder ikke for ervervsmessig bruk.»  
 

Forskrift til åndsverksloven 
 
Eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede 
§ 1-11. For vederlagsfri bruk av syns- og lesehemmede, hørsels- og talehemmede, personer 
med nedsatt førlighet og andre som på grunn av funksjonshemming ikke kan tilegne seg 
verket på vanlig måte, kan institusjon som nevnt i § 1-1 første ledd og nærmere angitt 
organisasjon som Kultur- og kirkedepartementet bestemmer, fremstille eksemplar, også i 
andre format enn originaleksemplaret, av utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom 
opptak på innretning som kan gjengi det. I tilslutning til teksten kan offentliggjort kunstverk 
og fotografisk verk gjengis på opptaket. 

Eksemplar etter første ledd kan distribueres til bruker via datanettverk i en vanlig 
låneperiode. Institusjonen eller organisasjonen som distribuerer eksemplaret er ansvarlig for 
at eksemplaret blir distribuert til riktig bruker samt at eksemplaret tilbakeføres, slettes eller 
tilintetgjøres når låneperioden er over. Adgangen til opptak etter første ledd gjelder ikke for 
verk hvor opptak av tilsvarende egnethet kan skaffes fra vanlig utsalgssted. Opptak kan bare 
danne grunnlag for ytterligere eksemplarfremstilling for disse formål. 

Opphavsmannen har krav på vederlag som utredes av staten. Denne paragraf gjelder ikke 
ervervsmessig bruk. 
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Vedlegg 2 Kriterier for rett til produksjon av 
studielitteratur 

§1: Formål 
NLB skal fremskaffe, tilrettelegge og produsere studielitteratur for synshemmede studenter 
og dermed bidra til å sikre denne gruppen lik rett til høgere utdanning.  
 
§2: Studietilbud som omfattes av ordningen 
NLB kan produsere studielitteratur til studenter med synshemming på universitets- og 
høgskolenivå og på fagskoler. Studiene må være låneberettiget hos Statens lånekasse for 
utdanning. Studenter med synshemming som er tatt opp på et doktorgradsstudium omfattes 
også av ordningen.  
 
§3: Kriterier for produksjonsrett 
Kriteriene som NLB legger til grunn for produksjonsrett er i samsvar med bestemmelsene om 
synsevne i Lov om folketrygd, kapittel 10. 
Hovedkriteriet for rett til produksjon er at visusfunksjonen er redusert til 6/18 (0,33) på 
beste øye med beste korreksjon. 
 
Selv om visusfunksjonen er hovedkriteriet, må synsfunksjonen ses på som en totalfunksjon 
der visus er ett av flere elementer. Selv om visusfunksjonen er bedre enn 6/18, kan det 
sammen med andre synsdefekter eller svake delfunksjoner, som for eksempel nedsatt 
kontrastsyn og adapsjonsevne for lys/mørke, forårsake synsproblemer. Når slike spesielle 
forhold er dokumentert/sannsynliggjort kan produksjonsrett innvilges, selv om visus er 
bedre enn 6/18. 
 
NLB vil, i tilfeller der det er tvil om hvorvidt søkeren oppfyller kriteriene for produksjonsrett, 
forelegge dokumentasjon fra øyelege eller synspedagog for synsfaglig ekspertise ved Statped 
sørøst, fagavdeling syn, og benytte vurderingen fra Statped som støtte for å vurdere om 
produksjonsrett kan innvilges. 
 
§ 4: Krav til dokumentasjon 
Søknaden om produksjonsrett i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek skal omfatte: 
 
A) Dokumentasjon fra øyelege eller synspedagog. De sakkyndige uttalelsene bør inneholde 
medisinske opplysninger med angivelse av diagnose, prognose, visus med beste korreksjon 
og eventuelle andre medisinske opplysninger som kan ha betydning. (Jf. §3.) 
 
B) Bekreftelse fra lærestedet om opptak, jf. §2. 
 
§5: Hva kan produseres 
Produksjonsretten er begrenset til å omfatte produksjon av litteratur knyttet til de kursene 
studenten skal gjennomføre. Studenten må, i samarbeid med lærestedet, utarbeide en 
prioritert litteraturliste. Litteraturlistens omfang i antall sider må være i samsvar med antall 
studiepoeng for kurset. Listen må snarest mulig oversendes NLB. 
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For at studenten skal få produsert relevant litteratur i tide, er det avgjørende med en god 
dialog mellom student, lærested og NLB. Litteraturlister som prioriteres og avklares med NLB 
senere enn én måned etter semesterstart, kan ikke påberegnes ferdigprodusert samme 
semester. 
 
Det tas forbehold om at NLB i sjeldne tilfeller må avvise spesielle produksjonsønsker. Det kan 
for eksempel være produksjoner som krever en spesialkompetanse som ikke er tilgjengelig, 
eller produksjoner som viser seg å være for ressurskrevende. 
 
Dersom hele eller deler av den aktuelle studielitteraturen finnes produsert i egnet medium i 
samarbeidende bibliotek, vil NLB skaffe til veie en kopi derfra. Dette innebærer at studenten 
kan bli nødt til å akseptere f.eks. en svensk innlesing. 
 
Små artikler og tekster vil normalt ikke bli produsert av NLB. 
 
§6: Valg av medium 
Ved nyproduksjoner kan studenten velge medium; lyd, blindeskrift eller elektroniske bøker. 
Om en tittel er produsert tidligere, må studenten akseptere boka i den allerede eksisterende 
form. Dette under forutsetning av at studenten kan nyttiggjøre seg mediet boka foreligger i. 
 
Ved valg av lyd som medium, vil NLB velge om leveransen skal gjøres som innlest produksjon 
eller ved hjelp av talesyntese. 
 
§7: Klageadgang 
NLBs vedtak om produksjonsrett for studielitteratur er enkeltvedtak etter Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Studenter som har søkt om 
produksjonsrett i NLB og fått avslag, har derfor rett til å klage på avgjørelsen, jf. 
forvaltningslovens kapittel VI. 
 
Frist for slik klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
studenten. 
 
Klagen sendes til NLB. Dersom NLB opprettholder sitt opprinnelige vedtak, sendes klagen til 
Kulturdepartementet for behandling. 
 


