ORDBLIND? VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET!

INSPIRATION TIL BIBLIOTEKSBETJENING
AF MENNESKER MED ORDBLINDHED

MATERIALER OG HJÆLPEMIDLER

Lydbøger

DR Ligetil.
Nyheder der
er lette at læse

Letlæst

Skøn- og
faglitteratur

BIBLIOTEKSRUM & PRÆSENTATION
VELKOMMEN
Præsenter materialer og it-værktøjer på et
centralt sted tæt på informationsskranken

Anbring computere i
nærheden af lydbøgerne
og de letlæste materialer

Fokus på
underholdning:
Film, musik, spil

Digitale
ressourcer

BIBLIOTEKSPERSONALET OG
PARTNERSKABER
Det er vigtigt at alle, der arbejder på biblioteket, lige fra
den første man møder, til ledelsen (strategi og beslutninger) er bevidste om, hvad det vil sige at være
ordblind.

Instruktions
videoer

Installer læse- og skriveprogrammer på alle
bibliotekets computere

Materialer med
forskellig
sværhedsgrad

Tydelig skiltning og piktogrammer
Letlæste skilte, piktogrammer
og labels på materialerne og på
hylderne

Uddan personale som kan specialisere sig i betjening af brugere med
ordblindhed. Selvom de er brugernes
primære kontaktperson, skal alle
kunne give basal vejledning.

Gør det muligt at lave en aftale med en
”personlig bibliotekar”, som gør det
nemmere for brugerne at besøge biblioteket
og skaber en følelse af tryghed.

E-bøger og
e-bogslæsere

DAISY-afspillere,
Nota.
DAISY-afspilnings Nationalbibliotek for
software,
mennesker med
DAISY-apps
læsevanskeligeheder

MARKEDSFØRING

Velkomst-folder: letlæst og informativ tilgængelig
i både trykt og digital form, distribueret både i og
udenfor biblioteket

Tilgængelig hjemmeside og katalog

Arranger jævnligt drop-in cafeer, hvor
man kan få it-support og møde biblioteksmedarbejdere med specialviden om
ordblindhed. Den slags arrangementer
giver brugerne lejlighed til at snakke med
andre med de samme udfordringer.

Del viden og arbejd sammen både i- og
udenfor biblioteket

Inddrag ordblinde brugere i
biblioteksbetjeningen

Et inspirerende område med
letlæste materialer

Det er nødvendigt med en
integreret og langsigtet
tilgang, som omfatter den
samlede biblioteksbetjening.

Kombiner de trykte bøger med
lydbogen

Præsenter forsiden af
bøgerne, dvd’erne m.v.

Sørg for tilstrækkelige ressourcer til materialer,
personale, markedsføring m. v.

Skriv artikler om bibliotekstilbuddene i den lokale avis.

Lav kurser og forskellige aktiviteter med
forskellige emner, læseklubber, digitale
nyhedsbreve, månedens letlæste bog,
lektiehjælp og forskellige arrangementer.

Brug sociale medier som
Facebook, podcasts, Youtube …

Deltag i arrangementer udenfor biblioteket:
mød mennesker med ordblindhed, hvor de er

Download guidelines for biblioteksbetjening
af mennesker med ordblindhed på:
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www.ifla.org/lsn

ORD ELLER SPROG
Dysleksi er den internationale betegnelse for ordblindhed. I Danmark bruges betegnelsen ordblindhed

Der er ingen sammenhæng mellem intelligensniveau, personlig indsats eller
socioøkonomisk status og ordblindhed
(European Dyslexia Association - EDA)

Ordblindhed er
en neurologisk
baseret lidelse

Ordblindhed handler ikke bare om vanskeligheder ved at læse- og
skrive, selvom det er de mest synlige tegn. Ordblindhed påvirker
måden, hvorpå information behandles, lagres og hentes, påvirker
hukommelse, hastighed, tidsopfattelse, organisering og
sekventering.
(British Dyslexia Association - BDA)

Selvom læsere med ordblindhed ikke kan betragtes som en
homogen gruppe er der nogle fælles kendetegn:

Eksempler på andre vanskeligheder end læsning som mennesker
med ordblindhed kan opleve:

-

-

-

Lav læsehastighed
Brug for at læse bestemte ord eller passager to eller tre
gange
Tendens til at miste overblikket på en side, for derefter at
lede efter den sætning, de læste
Bruger meget energi på at læse på ordniveau og forstår
derfor ikke teksten fuldt ud

I Danmark kender man ikke det
præcise antal ordblinde. I undersøgelsen Danskernes læserfærdigheder fra 1990 opfattede 7 %
af voksne danskere sig selv som
ordblinde, mens 3 % havde alvorlige problemer med at læse dagligdags tekster.

-

Vanskeligheder med at omsætte tanker til ord/formulere
entydige spørgsmål (i skrift og tale)
Vanskeligheder med at finde ord
Vanskeligheder med at udføre to ting ad gangen (f.eks. at
lytte og tage noter på samme tid)
Vanskeligheder med at arbejde under tidspres
Dårlig håndskrift
Problemer med at slå op i alfabetisk ordnet information
Problemer med at navigere i en bygning

Ifølge en OECD undersøgelse fra 2013 er 16 % af
voksne danskere dårlige til at læse og skrive.
Antallet af europæiske borgere med ordblindhed og
særlige indlæringsvanskeligheder berører mellem 5
og 12 % af befolkningen, som skal navigere gennem
livet i en verden, som for størstedelen er
ordblinde-uvenlig
(European Dyslexia Organization – EDA)

Eftersom sprog og ortografi spiller en vigtig rolle for læsning, kan niveauet af ordblindhed
variere fra land til land. Nogle alfabetiske sprog har en overfladisk ortografi, mens andre
sprog har en dyb ortografi. En overfladisk typografi betyder, at overensstemmelsen mellem bogstaver og lyde i skriftsystemet er tæt på en-til-en. En dyb ortografi er vanskeligere
for mennesker med ordblindhed. (F.eks. engelsk: he met her there: 5 x e udtalt forskelligt).
Dansk har også en dyb ortografi.
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I 2001 publicerede IFLA Guidelines for Library
Services to Persons with Dyslexia (Professional
reports No 70).

Tidlig identifikation og tilstrækkelig
indsats og støtte kan hjælpe mennesker
med ordblindhed i håndteringen af deres
situation og med at udvikle alternative
læse- og indlæringsstrategier.

Albert
Einstein

Inspiration til biblioteksbetjening af
mennesker med ordblindhed
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Siden da har holdningen til mennesker med ordblindhed ændret sig. Nu støtter man
dem med løsninger og alternative måder at læse
og skrive på, i stedet for at undervise dem (ofte
forgæves) i at læse trykt tekst og stave korrekt.
Den reviderede udgave af Gudelines for mennesker med ordblindhed er støttet af IFLA. Den
er blevet til gennem et samarbejde mellem de to
sektioner Library Services to People with Special
Needs (LSN) og Libraries Serving Persons with
Print Disabilities (LPD).

