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Foto av en dame med briller som holder en bok tett inn til ansiktet.
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”Blind eller svaksynt er en som har så nedsatt synsevne at det er umulig eller vanskelig å lese vanlig skrift og/eller orientere seg ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige livsførsel.” (Definisjon Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Kolofon:
Utgitt av Norges Blindeforbund 2010
ISBN: 978-82-92998-08-3
Skrevet av: Bjørn Nygård.
Redaksjonen: May Britt Haug, Mattis Michaelsen, 
Mia Jacobsen, Kristin Ruud.
Rådgivere: Jonny Nersveen og Arne Tømta.
Foto og illustrasjoner: Wenche Fiksdal, Solveig Dahle, Audioguide, Adaptor, Thomas Barstad Eckhof, Sherpa Film, Mia Jacobsen, Jørgen Juul, Bjørn Nygård, istockphoto.com. Samfoto: Sigmund Krøver-Velle, Thorfinn Bekkelund, Tore Wuttudal, Mikael Anderson/Mira. Folio Billedbyrå: Lasse Ekløf. Scanpix: Henriette Berg-Thomassen.
Layout: Anne Rita Egeland.
Trykk: Bjerch Trykkeri.
Skrift: The Sans Semi Bold 13/15,6p.
Opplag: 5000.


Foto av tre voksne som ser på en datamaskin

Forord:

Det å kunne lese bøker og informasjonsplakater, se på skjermen til minibanken eller billettautomaten, eller bruke internett tar de aller fleste som en selvfølge. Men det finnes de som er født med synshemming, eller det kommer en tid hvor det av ulike årsaker plutselig ikke er ”mulig” å lese lengre. Hva da?

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som er blinde eller svaksynte i Norge, men det antas at 2-3 prosent av befolkningen har så stort synstap at de ikke kan oppfatte store deler av den informasjonen andre tar som en selvfølge. Blir samfunnets informasjon tilrettelagt for synshemmede, vil man gjøre den mer tilgjengelig for alle! 

Andelen eldre over 80 år er stadig økende. Selv om en ikke automatisk får synsproblemer på grunn av alder, vil behovet for lys være så stort at en i mange situasjoner vil oppfatte dette som et synsproblem.

Den største årsaken til lesevansker er i dag aldersrelatert macula degenerasjon (AMD), også kalt forkalkning i øyet. Dette gir redusert sentralsyn, og forstørret skrift vil være av avgjørende betydning. For de med øyesykdommen RP (retinitis pigmentosa) vil en for stor skriftstørrelse sette ned lesbarheten. Sykdommen rammer synsfeltet og man utvikler såkalt kikkertsyn.

I denne publikasjonen får du som jobber med informasjon og kommunikasjon på ulike arenaer tips og råd om hvordan du utformer tekst på papir, skilt, informasjonstavler og automater, internett og elektroniske dokumenter slik at også synshemmede kan nyttiggjøre seg budskapet.


Foto av en oppslått bok

Skrift på papir

Skriftstørrelse og utforming er vesentlige faktorer for at svaksynte også skal kunne lese tekst. Vi vil her presentere viktige ”huskeregler” som kan lette lesbarheten for svaksynte og de med lesevansker.

Skrifttyper 
For en stor gruppe svaksynte vil rene skrifttyper i den groteske familien (for eksempel Arial eller Verdana), eller gratisfonten Tiresias være å foretrekke. Dette er skrifttyper uten seriffer, og hvor hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse (vekt) i streken. Ikke ta i bruk uvanlige skrifttyper. 

Illustrasjon av sort tekst satt med liten fontstørrelse på en rød bakgrunn.
Tekst til illustrasjonen: Teksten er satt i Times 11p med 16p skytning. Sort tekst på rød eller andre mørke bunnfarger kan være vanskelig å lese. 

Illustrasjon av to ulike fonter, vist med bokstaven M. Den ene fonten har jevn tykkelse, den andre har tynne og tykke streker, samt serifer.

Tekst til illustrasjonen: Fonter uten seriffer og med jevn tykkelse på alle strekene i bokstavene foretrekkes av svaksynte framfor fonter med seriffer og hårstreker.

Tall
Velg skrifttyper som har tydelige tall. Dette er spesielt viktig i dokumenter hvor tallene er av stor betydning. Det kan være vanskelig å skjelne mellom for eksempel tallene 8, 0 og 6, 5 og 0, 6, 8 og 9 i enkelte skrifttyper. I noen skrifttyper er enkelte tall utformet slik at de er senket eller løftet i forhold til grunnlinjen i teksten. Dette er ubrukelig for sterkt svaksynte.

Illustrasjon av en tallrekke hvor alle tallene har lik høyde.

Tekst til illustrasjonen: Lett å lese tall når tall og bokstaver har lik høyde og står på linje.

Illustrasjon av en tallrekke hvor tallene har ulik høyde.

Tekst til illustrasjonen: Vanskelig å lese tall når tall har ulik høyde og går vekselvis over og under bokstavhøyden.

Illustrasjon som viser en serif skriftprøve og en sans serif skriftprøve.

Tekst til illustrasjonen: Velg fonter hvor tall og bokstaver ikke kan forveksles. I eksemplene er Arial klart å foretrekke fremfor Bodoni hvor tall og bokstaver kan forveksles.

Skriftstørrelse 
Standard skriftstørrelse bør være 2,95 mm versalhøyde. 
Dette tilsvarer 11p i Verdana og 12p i Arial.
For materiell beregnet spesielt for svaksynte bør skriftstørrelsen være 3,6 mm 13p Verdana og 14p i Arial.
Skriftstørrelse på 5 mm (20p) i løpende tekst gir ingen bedring lesbarheten, tvert i mot blir lesbarheten redusert.
Skriftstørrelsen måles i punkt (p).

Illustrasjon som viser ulike størrelser på bokstaver/fonttyper

Fethetsgrad 
Svaksynte foretrekker skrifttyper som har en ensartet strek. 
I disse tilfellene vil normal eller middels fet skrift være best. Er skriften for lett/spinkel, vil den være vanskelig å se, selv om kontrasten er aldri så god. 

Linjeavstand 
Avstanden mellom linjene vil være med på å bestemme lesbarheten. Det blir like galt om avstanden er for stor, som for liten. Linjeavstand måles i punkter (p) og bør være mellom 10 og 20 prosent større enn skriftstørrelsen i tekst opp til 18p.

Illustrasjon som viser ulike former for fonter satt opp

Tekst i illustrasjonen:
Eksempler på passende skriftstørrelse / linjeavstand:

Verdana 11p med 12,1p (10 % større) linjeavstand. 
Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

The Sans Semibold 13p med 15,6p (20 % større) linjeavstand. 
Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

Arial 14p med 16,8p (20 % større) linjeavstand. 
Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

Linjelengde 
For svaksynte som må holde teksten nært, vil det være gunstig med relativt korte linjelengder for å unngå store øye- eller hodebevegelser. Linjelengde på minimum 12 og maksimum 25 Cic er gunstig. Linjelengden måles i cicero (Cic). Spalter er lett å lese under forutsetning av at spaltene er godt atskilt, gjerne med en markør. Spaltebredde mellom 6 og 
13 cm er lett å lese.

Når man utformer dokumenter i brevs form er det viktig å huske på ren skrifttype, god kontrast og størrelse, fremfor spalter.

Ikke rett høyremarg - tegnavstand
Ikke press sammen (kondenser) eller strekk teksten for å få en rett høyremarg. Tydelig og konstant avstand mellom ordene øker lesbarheten. 

Illustrasjon som viser eksempel på sammenpresset og kondensert tekst

Versaler (store bokstaver)
Selv om store bokstaver er lettere å se, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder. Bruk av store bokstaver i korte ord vil ikke virke negativt på lesbarheten.

Illustrasjon som viser ordet WC

Farger og kontraster
Kontrast er noe som skiller seg ut fra bakgrunnen. Vi har flere typer kontraster, for eksempel fargekontraster og kontraster som oppstår mellom flater med ulik grad av lyshet.

Kontraster hjelper oss med å fokusere, skille objekter fra hverandre og oppfatte dybdeavstand, en avgjørende faktor for at vi skal kunne lese eller ha glede av visuell kunst. Lesehastighet og mulighet til avstandslesing har sterk sammenheng med fargekontraster, og det er fargekontrast vi viser til her. 

	Svart skrift på hvitt eller gult papir gir god luminanskontrast, noe som gir større lesehastighet i løpende tekst.

Ønsker man å bruke farget papir, bør denne ikke være for utpreget. 
Ønskes annen skriftfarge, blå, grønn, rød eller brun, må fargemetningen være høy. Unngå bleke farger på farget bakgrunn som for eksempel grå på blå. 
For plakater og ulike typer oppslag vil negativ fremstilling (hvit eller gul skrift på svart eller en annen mørk bunnfarge) kunne gi et godt lesbart resultat for mange. Dette forutsetter ren skrifttype, uten seriffer, ikke kursivert, bruk halvfet skrift og unngå versaler.
Når man trenger raster (bakgrunnsfarge) som et grafisk virkemiddel er det svært viktig at man lar det være god kontrast mellom raster og tekst. Metningen må ikke overstige ti prosent.

Illustrasjon med eksempel på ti prosent metning på bakgrunnsraster. Dette gir god kontrast mellom bakgrunn og tekst.

Eksempler på fargevalg som gir gode kontraster

Lesehastighet
Avstandslesing
Svart på hvitt
Hvitt på svart
Grønt på hvitt
Gult på svart
Blått på hvitt
Hvitt på blått
Svart på gult 
Gult på blått


Papirkvalitet 
Papirkvalitet er avgjørende for lesbarheten. Glanset papir vil speile lyset og redusere lesbarheten. Er papiret for tynt, vil trykksverten fra baksiden skinne igjennom og redusere lesbarheten. 

Bildetekst
Unngå å legge tekst direkte på bilder. Må dette gjøres, er det best om teksten blir satt på et lyst parti av bildet for å oppnå god kontrast.

Ikke bruke raster på bildet som lar bildet skinne igjennom.
Ikke bruk liten og/eller kursivert skrift til bildetekst, halvfet er et bedre alternativ. Bildebeskrivelser er hensiktsmessig.

Faktaboks:
Gode råd om skrift på papir
Bruk tydelig og ren skrift.
Ikke bruk uvanlige skrifttyper.
Minst 11p skriftstørrelse.
Bruk halvfet, ikke fet skrift.
Ikke bruk versaler (store bokstaver).
Unngå bruk av kursiv.
Bruk gode kontraster mellom papir og tekstfarge.
Bruk papir som ikke gir gjenskinn.
Unngå papir som lar trykk skinne igjennom.
Ikke la bildet forstyrre teksten.
Bruk beskrivende bildetekster.

Foto av dame som sitter og soler seg i en snøskavl. Sort tekst inne på den hvite snøen i bildet sier: God påske!

Bildetekst: Eksempel på god kontrast mellom tekst og foto.

Foto av golden retrievervalper som leker. Valpene har nyanser fra mørt til helt lyst. Sort tekst oppå valpene. 

Bildetekst: Eksempel på dårlig kontrast mellom tekst og foto.

Foto av gateskilt. Navn på gata er Akersgata.

Skilt

Skilt og merking skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående.

Farger og kontraster på skilt
Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bunnfarge med hvit, eller svakt nedtonet tekstfarge. Mange svaksynte foretrekker mørk bunnfarge. Selv om positiv utforming, (lys bunnfarge og mørk skrift), gir best kontrast, vil den lyse bakgrunnen virke blendende på mange svaksynte. I en slik situasjon vil derfor teksten ”slukes” av blendingen. Når det gjelder løse bokstaver og logoer som monteres direkte på vegg er det også her viktig å huske mørk bakgrunn med lyse bokstaver og logo som det mest ideelle. 

Luminanskontrasten mellom skilt og bakgrunn skal være 0,8 og luminanskontrasten mellom tekst og bakgrunn skal være på 0,8. 

Bakgrunn 

Bunnfarge

Tekst

Rød murstein, mørk stein

Hvit

Svart, mørk blå, 
mørk grønn
Lys murstein, lys stein

Svart, mørk

Hvit, gul

Hvitkalket vegg

Svart, mørk

Hvit, gul

Grønn vegetasjon

Hvit

Svart, mørk grønn, 
mørk blå

Skriftstørrelse på skilt
Skilt som skal leses på kort avstand, inntil 3 meter, skal ha taktil informasjon når de er beregnet til å kunne gå inntil.

Tabellen viser minimumsverdiene for skriftstørrelse på skilt.

Leseavstand 
i meter
Versal X-høyde 
i mm
Anbefalt skilthøyde i mm

3

50

100

5

75

150

10

120

240


Innvendig skilting
Skrifttypen må være ren, uten seriffer, ikke kursiv, og med opphøyet/taktile bokstaver. Versaler bør unngås, brukes kun i meget korte ord. Innendørs skilt må være belyst med minimum 300 lux. Skiltet kan ikke ha blank overflate,  siden dette gir sjenerende reflekser ved belysning. Gjennomlyste skilt må ha lys tekst på mørk bakgrunn for å øke lesbarheten.

Tips til henvisningsskilt:
Må plasseres i tilknytning til gangarealet, ved siden av trappeløp, ved heis, resepsjon osv.
De fleste foretrekker mørk (blå, rød, grønn, sort) bunnfarge og hvit eller gul tekst. 
Er det henvisningspiler, bør disse stå til venstre for teksten, og med kort avstand til denne. På denne måten blir avstanden mellom piler og tekst konstant.

Foto av et korrekt henvisningsskilt.

Tips til taktile orienterings- og oversiktsskilt
Inne må skiltet vise hver etasje for seg. Ved aktiv fargebruk blir det enklere å skille ulike områder fra hverandre.
Skiltet skal ha en plassering ved siden av sentral ferdselsåre, med ledelinje til skilt som ender i et oppmerksomhetsfelt.
Plasseres med en senterhøyde på ca. 120 cm og skråstilles for taktil avlesing. Skiltet skal ikke være større enn at man skal kunne ta på hele skiltet. 
Plasseres skiltet direkte på vegg, skal senterhøyden være ca 150 cm.
Bruk så enkle symboler som mulig, det skal være mulig å 	skille de fra hverandre, beskriv gjerne med tekst også.
Taktile bokstaver, tall og piktogram skal være opphøyet, med 0,8 mm bredde, skrevet i versaler.
Høyden på de taktile bokstaver skal være minst 1,6 cm høye, men ikke mer enn 5 cm.
Dimensjonene på kantene av piktogrammet skal være minst 1,5 cm i høyde. 

Foto av en hånd som berører et taktilt orienteringsskilt. 

Tips til skilting i publikumsbygg
Skilt skal plasseres i lesehøyde minimum 150 cm, og bør ikke overstige 210 cm.
Plassering skal være på vegg og da hvis det er naturlig, på dørens låsside.
Ved mindre tekstmengder og en leseavstand på mindre enn 3 m skal det brukes opphøyede bokstaver og punktskrift.
Teksten skal skrives med versaler på minimum 15 mm, dette gjør det lettere å lese med fingeren.
I butikkarealet bør skilt plasseres i enden av reolen, i ansiktshøyde, eller over reolen.
Skilt på reklamebukker må plasseres utenfor gangbane.

Foto av en ung kvinne som berører et taktilt skilt

Tips til skilting av kontorer
Skiltet plasseres med en senterhøyde på 160 cm over gulv. 
Ønsker man å gjøre skiltet godt lesbart for punktskriftbrukere, kan denne delen av skiltet ha en vinkel på 45 grader.

Foto av et navneskilt som  har både punktskrift og vanlige bokstaver.

Frittstående utendørs skilt
Større utendørs informasjonsskilt skal være mulig å gå helt inntil. Er de plassert på gress, skal det være hellelagt fram til skiltet. De skal ikke være høyere enn 200 cm.

Overflate og skrift skal være i en matt utførelse. Skrifttypen må være ren, uten seriffer, ikke kursiv, unngå versaler.

Skal selve skiltet opplyses med egen belysning, kreves en minimum belysningsstyrke på 50 lux. Belysningsstyrken måler hvor mye lys som treffer 90 grader mot en flate per kvadratmeter. Området omkring anvisningsskilt bør være godt opplyst. 

Foto av et oversiktsskilt ved Radiumhospitalet.

Nummerskilt
Nummerskilt bør ha hvit bakgrunn, sorte tall og bokstaver og sort kant. Benyttes enkeltstående tall og bokstaver som festes på veggen, må disse ikke være under 25 mm høye og ha god kontrast til veggen, minimum 60 prosent. Ønsker en å belyse nummerskilt, bør lyset falle ovenfra og ned og ha en belysningsstyrke på minimum 50 lux. Pass på at det ikke er vegetasjon i veien som hindrer fri sikt. 

Foto av et gatenummerskilt med tallet 8.

Skilting av naturstier, kulturminner og på museer
Ute i naturen vil det være hyggelig hvis en benytter naturmaterialer, for eksempel treverk, som bunn i et skilt. Benytt da treverk som er mørkt, eller mørkner fort, med hvit skrift. Skrifttypen må være «ren», uten seriffer, ikke kursiv, og med opphøyet/taktile bokstaver. Er skiltet et pilformet retningsskilt, vil virkningen forsterkes med bruk av fargekontrast.

Merking av gangstier og museumsområder bør ha tydelig merking av tilgjengelighet i form av taktile oversiktskart. 

På museer er det behov for informasjon om gjenstander og tablåer som finnes. Plasser teksten i lesehøyde. Det må være enkelt å komme inntil. For punktskrift skal skiltet skråstilles i en vinkel på 45 grader. En plakett skråstilt på toppen av en stolpe (”infostand”) i omkring 150 cm høyde over bakken, vil være gunstig for de aller fleste besøkende.

Foto av et veiviserskilt utformet i tre plassert ute i skogen.

AudioGuide er sterkt å anbefale. Dagens teknologi gjør det mulig å få med seg en mottaker/spiller rundt på utstillingen. Ved digitale signaler tar man inn ferdiglaget informasjon om skulpturen, bildet osv. Dette er lyd i form av opplesning, musikk, beskrivelser av det visuelle. Man har rett og slett sin egen guide hvor mulighetene i forhold til mengde og språkvalg er enorm. For mer informasjon om produksjon, www.audioguide.no.

Foto av en ung kvinne på Nasjonalgalleriet. Hun får informasjon opplest med AudioGuide.

Skrift på glass
Når vi tenker på glass i form av vindusflater, veggflater, dører m.v. bør skrift på glass unngås. Det er nødvendig at det i slike sammenhenger brukes glassmarkører. Norges Blindeforbund har utarbeidet egne krav til glassmarkører, se begrepsforklaringen bakerst i heftet. 

Dreier det seg om glass til bruk som skilt, må underlaget dempes for å unngå speiling. Det må benyttes frostet, etset eller farget glass for at det skal være mulig å se, slik at man unngår kollisjoner. Etset glass får en matt struktur tilsvarende matt lakk, som gir lav glansgrad og den vil være lettere å feste klistremerker og lignende på. Skriftfargen må ha optimal kontrast til flaten. 

Foto av et skilt utført med sort tekst på frostet glass.

Heistablå – skilting i heis
Kontrollpanel og tilkallingsknapp skal være godt synlig med en luminanskontrast på 0,4 til bakvegg. Panelet skal ha punktskrift og taktil skrift med luminanskontrast på 0,8 til bakgrunnsfarge. 

Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbare i alle etasjer. Tale skal angi i hvilken etasje heisen befinner seg i.

Foto av kontrollpanel i heis.

Faktaboks:
Tips til skrifttype. 
Det engelske blindeforbundet (RNIB) har forsket mye på hva som er brukbar skrift for svaksynte. De har utviklet seks fontsett, Tiresias, med spesiell vekt på at de skal kunne benyttes både på papir, skilt og skjerm, samt unngå misforståelser under lesing. 

Fontsettene er tilgjengelig for PC og kan lastes ned gratis. 
www.tiresias.org/fonts/index.htm.

Faktaboks:
Gode råd om skilt
Skrifttypen må være ren, uten seriffer, ikke kursiv, unngå versaler.
Bruk mørk bunnfarge med hvit eller gul skrift.
Unngå motlys som skaper blending.
Bruk taktile (opphøyde) bokstaver.
Plasser skilt fortrinnsvis i lesehøyde.
Det skal være lett å komme inntil.

Foto av informasjonstavle på en flyplass. Tavlen har hvit skrift på blå bunn.

Informasjonstavler og automater

Plassering og utforming av informasjonstavler:
	Det skal være mulig å komme inntil skjermen, det må derfor ikke plasseres gjenstander foran den med fare for sammenstøt.

Ingen skjermer eller informasjonstavler må plasseres mot vindusvegg slik at det er fare for blending. 
Hvis informasjonstavlen er belyst, må belysningen plasseres slik at en kan stå nær tavlen uten å skygge for lyset.
Er skjermen i størrelse 30–35 tommer må den plasseres i ansiktshøyde. Det er viktig at den ikke stikker ut i gangarealet med fare for sammenstøt. 
En større skjerm kan plasseres høyere, men da på veggstativ med skrå vinkel ned mot publikum.  
Helningsgraden må bestemmes ut i fra sikkerhet, hvor nært det er mulig å komme, og naturligvis lysforholdene i rommet.
Med matte skjermoverflater unngår en refleks. 
Svaksynte foretrekker hvit eller gul tekst på mørkeblå bakgrunn. (Sort bakgrunn er mest utsatt for kontrastforringelse grunnet speiling.) 
Ikke bruke versaler i lengre tekst siden dette setter ned lesbarheten.  
Velg fontsett som har tydelig skrift, samt gjengir tall som klart skiller seg fra hverandre.

Foto av dame som ser på informasjonstavle.

Krav til automater inkludert minibanker:
Skjerm med stor skrift og god kontrast, rom for egen justering.
Unngå blending av skjerm, nødvendig med god skjerming og riktig belysning.
Standardrekkefølge for prosedyrer, for eksempel tasting av kode, valg av beløp.
Tale som leder en gjennom prosedyrer ved bruk av standard hodetelefon/ørepropp.
Ikke bruk berøringsskjerm.

Foto av betalingsterminal

Krav til minibanker og betalingsterminaler:
Lik plassering av tastatur.
Tastene skal være kjennbare, ha god motstand, samt at aktivert tast bekreftes med lydsignal/pip.
Tastene må være store med tydelige tall/bokstaver, ha god kontrast mellom skrift og bakgrunn, samt stor og ren skrift.
Alle tastatur må ha markering av 5-tasten og funksjonstastene, og må plasseres på samme sted både på minibanker og betalingsterminaler.
0-tasten skal alltid være på nederste tasterad og tastene 7, 4 og 1 skal alltid ligge på tasterad helt til venstre.
Kortet skal settes inn samme vei ved alle maskiner.
Seddelluke, kortleser osv. plassert på samme sted.
Mulighet for selv å kunne taste inn ønsket beløp ved hjelp av tastaturet. 
Standardrekkefølge for prosedyrer, for eksempel tasting av kode, valg av beløp.

Faktaboks:

Gode råd om informasjonstavler og automater
Plasseres i lesehøyde.
Unngå blending av skjerm.
Bruk mørk bunnfarge med hvit eller gul skrift, god kontrast og stor skrift.
Skrifttypen må være ren, uten seriffer, ikke kursiv, unngå versaler.
Bruk tale som alternativ for tekst.
Bruk standard NS-EN 1332-3:2008 for tastatur.
Ikke bruk berøringsskjerm.

Foto av en fornøyd ung mann med krøllete hår. Han har høretelefoner.

Informasjon på lyd

Informasjon i form av lyd er noe som benyttes av veldig mange svaksynte og blinde. Dette er et nødvendig alternativ for synshemmede og andre med lesevansker.

DAISY er et format for styring av lyd, slik som lydbøker og lydaviser. Daisy finnes også som et dokumentformat (DAISY XML). På denne måten kan en produsere komplett multimedia materiell.

Skolebøker i grunnskolen produseres hovedsakelig ved de to kompetansesentrene for syn, Tambartun og Huseby, hvor begge er en del av Statped. Studielitteratur produseres av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Dette er et statlige biblioteket som produserer skjønnlitterære bøker og studielitteratur for synshemmede studenter på høyskole og universitet. I miljøene finnes spesiell kompetanse innen tilrettelegging av pedagogisk innhold.

Mer informasjon finnes på www.statped.no og www.nlb.no.

Foto av Daisy-spiller.


Foto som illustrerer internett. Viser musepil som peker på feltet med http://www.

Internett og elektroniske dokumenter

Synshemmede benytter spesiell programvare som tolker informasjonen som kommer opp på skjerm, og som gjør dette om til lesbar informasjon. Svaksynte bruker forstørringsprogrammer, som ZoomText, Magic og Lunar. Blinde og sterkt svaksynte får teksten ut i punktskrift ved hjelp av program som JAWS, Window Eyes, Hal. Både svaksynte og blinde benytter tale som disse programmene også styrer. Felles for disse spesialprogrammene er at de i hovedsak baserer seg på tilgjengelighet til Microsoftbasert programvare.

På www.blindeforbundet.no vil du finne informasjon om universell utforming av hverdagsteknologi og nettløsninger for synshemmede.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, § 11, omhandler universell utforming av IKT. Loven tar for seg to sider av IKT-området, internett og automater. Dette innebærer at det vil være forbudt å lage nettsider som ikke er tilgjengelige, eller ha automater som er ubrukelige for synshemmede, slikt som berøringsskjerm.

Foto av dame som bruker forstørrelsesprogram i word.

Internett
Deltasenteret har laget serien «Tilgjengelige nettsider 1-3» som sier noe om hvordan tilgjengelige nettsteder skal utformes.

W3C er en internasjonal sammenslutning som blant annet jobber for tilgjengelighet på nett. De har utarbeidet viktige prinsipper (WCAG 2.0) om at sider skal være gjenkjennbare, anvendelig, forståelige og robuste. 


Noen enkle råd for utforming av nettsider
Bruk standard teknologi og WAI-retningslinjene inkludert WCAG 2.0.
Bruk riktig og gyldig HTML og CSS.
Skill mellom innhold og struktur, sidene skal være ryddige og oversiktlige.
Ikke lagre tekstsider som bilder.
Bilder skal ha bildebeskrivelser.
Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale.


Elektroniske dokumenter
PDF (Portable Document Format) blir ofte lagret som et bilde som det er umulig for en skjermleser å oppfatte. Programvaren ”plukker opp” tekst og gjengir den i form av tale eller punktskrift. Selv om PDF-filen lagres riktig viser det seg at det er problematisk eller umulig å bruke den. Derfor må dokumenter kunne finnes som ren tekst.

Word-dokumenter er godt egnet grunnet at alle skjermtolkere kan bruke dette filformatet. Legger man ut Word-dokumenter elektronisk, skal man også her ta hensyn til struktur av innhold og for eksempel legge til alternative tekster til bilder.

Faktaboks:

Gode råd om internett og elektroniske dokumenter
Lag ryddige og oversiktlige nettsider, skill innhold og struktur.
Bruk WAI-retningslinjene og WCAG 2.0.
Tenkt at nettsiden skal kunne brukes uten mus.
Skrifttypen må være ren, uten seriffer, ikke kursiv, unngå versaler.
Bilder skal ha bildebeskrivelser.
Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale.
Bruk tekstformat (HTML/Word) som alternativ itillegg til PDF-formatet.


Foto av hånd som ”leser” punktskrift

Punktskrift (blindeskrift)


Punktskrift har eksistert i over 200 år, og den er fortsatt like aktuell for blinde og sterkt svaksynte. Den kalles også Braille, etter mannen som oppfant alfabetet. En bokstav skal lett kunne leses med en finger, og Louis Braille fant ut at den ideelle bokstavstørrelsen er på seks opphøyde punkter, tre i høyden og to i bredden. Av de seks punktene dannes ulike kombinasjoner som til sammen gir 63 tegn: bokstaver, skilletegn og tall. 

Fremstilling av punktskrift
Punktskrift kan fremstilles på papir, på plast, mettallskilt, og elektronisk på leselist ved bruk av datamaskin.

	Enkel informasjon (skoleoppgaver, beskjeder osv). Alle som har tilgang til en datamaskin og kjennskap til tekstbehandling kan benytte spesielle skrivere med enkle konvertringsprogrammer som printer teksten ut i punktskrift.

Store mengder / profesjonell bruk. Det finnes kompliserte konverteringsprogrammer, hvor oppsettet kan være komplisert (med fotnoter, hengende marger, tabeller osv). Dette er tilgjengelig på det norske markedet. WinBraille er et gratis konverteringsprogram som må benyttes sammen med punktskriftsskrivere av merket Index. Kan lastes ned fra www.provista.no eller www.bojo.no.. Dancing Dots er et konverteringsprogram hvor man kan få noter til punktskrift. Forhandler i Norge er www.tagarno.no.

Tips til utforming av punktskrift: 
	Punktskriften er utformet etter internasjonale standarder. 

Punktlesere foretrekker papir for lesing av store tekstmengder. 
Utskrift på metall eller tykk plast må bare forekomme ved merking på navneskilt, heistablåer o l.

Standard ved fremstilling av punktskrift
Høyden på hvert punkt er ikke standardisert, men den må være godt følbar, ikke skarp, og avrundet i utførelsen.
Hvert punkt skal ha en diameter på 1,5 mm (+/- 0,1 mm)
Vertikal punkt-til-punkt avstand 2,5 mm.
Horisontal punkt-til-punkt avstand 2,5 mm.
Horisontal figur-til-figur avstand (punkt 1 til punkt 1) 6,1 mm.
Vertikal linje-til-linje avstand (punkt 1 til punkt 1) 10 mm (+/- 0,1 mm.)

Foto av leselist

Produksjon og produsenter av punktskrift
Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen produserer tidsskrifter, bøker og annet informasjonsmateriell i punktskrift. Trykkeriet utføre oppgaver hvor vanlig skrift og punktskrift kombineres, samt at man har muligheter for å trykke på metall. www.blindeforbundet.no

Suretouch skiltsystem. Bruker plast som materiale for å lage kombinerte skilt med tekst i relieff og punktskrift. Ved bruk av plast, får en også mulighet til å produsere disse skiltene med gode kontrastfarger. 

ProVista, norsk forhandler for tyske Baum, kan levere alt fra oversiktskart i relieff og punktskrift, til PC-baserte informasjonsterminaler med forstørring, tale og punktskrift i en enhet, www.provista.no / www.baum.de.

For enkel merking finnes det pregetang for Dymo-tape. Denne kan kjøpes hos Adaptor, www.adaptor.no.

Foto av informasjonsskilt i stål med punktskrift ved helleristninger.


Begrepsforklaringer:

Belysningsstyrke
Betegnelse på mengde lys per tidsenhet som treffer 90 grader på en flate.

Cicero (Cic)
Måleenhet for linjelengde. 1 Cic = ca. 4,5 mm. 

Fargekontrast 
Betegnelse på at en farge skiller seg ut fra bakgrunnens farge.  

Fargemetning
Måles i forhold til intensiteten i en farge. En total umettet farge er grå, dvs. den har ingen farge. Da er metthetsgraden 0. Når fargen er helt ren og ikke kan nå en høyere intensitet, har den metthetsgrad 100. 3. og 4. siffer i NCS-kodene oppgir graden av metthet

Fethetsgrad
Bokstavenes fethet.

Glassmarkører 
Skal være i 2 høyder, minimum 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er henholdsvis i høyde 90 og 145 cm fra gulvet. Der hvor det ikke er en bred fotlist nederst, ber vi om en 15 cm bred markering nederst. Markørene må stå i kontrast til bakgrunnen. For å bryte reflekser, må markørene plasseres på begge sider av glasset. Glassdører merkes ulikt fra glasspartier i vegg.

Kondensert
Ikke press sammen ord.

Kontrast
Generell betegnelse på at noe skiller seg ut fra en bakgrunn.

Luminanskontrast
Begrepet luminans betyr lysintensitet per kvadratmeter, og har enheten candela/m2. Et hvitt ark som er belyst vil reflektere en høyere luminans enn et mørkt ark med tilsvarende belysning. Luminanskontrasten er forskjellen i luminansen mellom for eksempel en tekst og tekstens bakgrunn. Jo større luminans-kontrast, jo lettere er det å se. Luminansen har ingen kopling til farger, men måles i forhold til en farges gråtone.

Lux
Enheten for belysningsstyrke. Dette er mengde synlig lys (egentlig lysfluks med enheten lumen) som faller normalt på flaten per kvadratmeter.

Minuskler
Små bokstaver

Versaler
Store bokstaver

Raster
Bakgrunnsfarge

Punktskrift
Følbart skriftspråk hvor bokstavene lett skal kunne leses med en finger, også kalt braille eller blindeskrift. Den består av seks opphøyde punkter, tre i høyden og to i bredden. 

Seriffer
Liten fot- eller toppstrek i en font, som styrker den vannrette virkningen av skriften.

Synshemmet
Fellesbetegnelse for svaksynt og blind.

Taktil
Opphøyet.

Foto av dame i hengekøye. Hun leser tegneserie for et barn.

Foto av mann med lese-tv.

Foto av dame med lupe.
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