
Studielitteratur for alle – hva 
skal til for å lykkes?
Øyvind Engh, direktør i NLB



Hva driver vi med?

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal 
sikre funksjonshemmede retten til samme adgang til alle deler av 

samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker

Sammen med Universell, læresteder og mange andre arbeider vi for at denne 
retten skal bli virkelighet!



Hva skal til for å lykkes?

Læremidler må bli universelt utformet

Studenter må vite at det finnes et tilbud

Tilrettelagt studielitteratur må være bra og tilgjengelig



Læremidler må bli universelt utformet
Allvit er lansert – det er strålende! Uten digitale læremidler, ingen universell 

utforming

Forleggerforeningen, Statped, Universell og NLB samarbeider med mål om å 
lage veileder for universell utforming av studielitteratur

Nordic Inclusive Publishing Initiative er lansert – skal bidra til framdrift og at 
hjulet ikke finnes opp flere ganger

Inclusivepublishing.org har mye som er nyttig for alle som er interessert i 
universell utforming

Fagfornyelsen på grunnskole og videregående gjør at forlag investerer mye i 
universell utforming nå – det kommer også til nytte på vårt område

European Accessibility Act stiller krav om universell utforming av e-bøker



Studenter må få vite at det finnes et tilbud

Veldig mye bra arbeid gjøres ved lærestedene!

«Det er viktig at bibliotek i høyere utdanning kjenner til og formidler NLBs tilbud 
til studenter i målgruppen.» Fra Rom for demokrati og dannelse, Nasjonal 
bibliotekstrategi 2020 – 2023

Statped og NLB samarbeider om distribusjon av læremidler til elever i 
videregående skole. Et enda bedre samarbeid om kommunikasjon kan gi 
flere potensielle studenter 

NLB skal fortsette å styrke vårt kommunikasjonsarbeid



Tilrettelagt studielitteratur må være bra og 
tilgjengelig

Marrakesh-traktaten og EU-direktiv 17/1564 åpner for utveksling av tilrettelagt 
litteratur mellom land. EU, USA, Australia og Canada har ratifisert, Norge 
planlegger å gjøre det sommeren 2020. Vi kan håpe på mye bedre tilgang til 
tilgjengelig engelskspråklig studielitteratur!

NLB innfører e-bok som format i tillegg til talesyntese, innlest lydbok og 
punktskrift. Det blir enklere å bruke sin egen talesyntese.

NLB arbeider med å forbedre tilretteleggingen av bøker som inneholder 
matematikk og naturvitenskaplige fag

Fortsatt er det bare studenter med sterk synsnedsettelse som har 
produksjonsrett – men…



Prøveprosjekt om utvidet produksjonsrett er i gang 
og utvides

Høgskolen i Innlandet og NLB samarbeider nå om et prosjekt der alle studenter 
i NLBs målgruppe på bachelorstudiet 2. år får produksjonsrett. Målet er å få 
bedre grunnlag for å vurdere kostnadene ved å innføre produksjonsrett for 
alle i målgruppen og å rette søkelys mot denne utfordringen

I Kunnskapsdepartementets forslag til statbudsjettet for 2020 er det meget 
gledelig tatt inn kr 2 millioner til et slikt forsøk. Det betyr en kraftig utvidelse 
som vi er i gang med å planlegge. 

Vi kan utvide samarbeidet med HINN – og vi må ha flere læresteder med. Vi er 
i planleggingsfasen for det nå, det haster med å komme i gang

Hva skjer etter 2020? Foreløpig et åpent spørsmål.



Kontaktinformasjon

E-post: oyvind.engh@nlb.no eller post@nlb.no
Internett: www.nlb.no

Takk – ta gjerne kontakt!
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