Faktablad

Klart till kursstart

Tillgänglig kurslitteratur – information för lärare och kursansvariga på högskolan
Att läsa in en talbok tar cirka åtta veckor, så det
är värdefullt om du kan kontakta biblioteket i god
tid innan kursen börjar.
Tillgänglig kurslitteratur
Tillgänglig litteratur är anpassad så att den kan läsas
på ett sätt som passar studenten, till exempel som
talbok, punktskriftsbok eller e-textbok.
Vissa titlar är tillgängliga från början, till exempel
en digital publikation som går att läsa med talsyntes.
Att en publikation finns i digitalt format behöver
emellertid inte innebära att den är tillgänglig. Fråga
gärna på biblioteket om du är osäker.
Produktion och lån av tillgänglig litteratur är
kostnadsfri för både studenten och för högskolan.
Mer information
Välkommen att kontakta biblioteket där du jobbar.
Du kan också läsa mer på mtm.se

”Jag har dyslexi. Med kurslitteraturen som
talböcker lär jag mig mycket snabbare och
får tid över till träning och vänner.
Utan talböcker skulle jag inte klara den här
utbildningen.”
Ferda Yildiz,
studerande på läkarprogrammet
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Du kan ge studenter chans att studera
på lika villkor!
Många studenter har en läsnedsättning – svårt att
läsa text på grund av en funktionsnedsättning.
Orsaken kan vara dyslexi, ADHD, synnedsättning
eller rörelsehinder.
För att dessa studenter ska ha möjlighet att
studera på lika villkor har de rätt att få sin kurslitteratur anpassad så att den är tillgänglig.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,
samarbetar med universitets- och högskolebibliotek
för att ta fram tillgänglig kurslitteratur till studenter
med läsnedsättning.
Du som är lärare eller kursansvarig kan vara
till stor hjälp genom att förmedla vilka titlar som
ingår i din kurs till högskolebiblioteket. Då kan
biblioteket beställa en inläsning av de titlar som
är obligatorisk kurslitteratur.

