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RETNINGSLINJER FOR TILGÆNGELIG INFORMATION 

www.ict4ial.eu 

Hvad er retningslinjerne? 

Retningslinjerne for tilgængelig information er udviklet gennem projektet ICT for 
informationstilgængelighed i læring (ICT4IAL). ICT4IAL-projektet er et tværfagligt netværk 
af europæiske og internationale partnere, der repræsenterer fællesskaber for såvel læring 
som informations- og kommunikationsteknologi (ICT). 

Retningslinjer for tilgængelig information er en åben uddannelsesressource (OER), der er 
tænk som en støtte til oprettelsen af tilgængelig information i almindelighed og især i 
forbindelse med læring. Disse retningslinjer har ikke til formål at indeholde alle tilgængelige 
oplysninger om tilgængelighed eller dække alle aspekter på området, men at sammenfatte 
og skabe links til eksisterende og nyttige ressourcer, som kan være hjælpsomme for både 
eksperter og ikke-eksperter i informations- og kommunikationsteknologier. 

Formålet med at udvikle sådanne retningslinjer er at støtte udøvere og organisationer, der 
arbejder inden for uddannelse, for at give tilgængelig information til alle elever, der har 
behov for det, og som vil nyde godt af mere tilgængelig information. Proceduren for 
oprettelse af tilgængelig information er universel. Derfor støtter disse retningslinjer alle 
personer eller organisationer, der ønsker at skabe information, der er tilgængelig i 
forskellige formater. 

I retningslinjerne finder du: 

− en generel indledning, beskrivelse af de væsentligste begreber, målgruppen og 
omfanget af retningslinjerne; 
− skridt til at gøre information og medier tilgængelige, herunder anbefalinger og 
relevante ressourcer; 
− eksempler på tjeklister for tilgængelighed for specifikke formater; og 
− en omfattende ordliste, der leverer arbejdsdefinitioner for relevante begreber. 

Retningslinjerne overvejer forskellige niveauer af informationstilgængelighed, der spænder 
fra enkle vejledninger til professionelle vejledninger, og indeholder nogle aspekter for ICT- 
og tilgængelighedseksperter. Der er mange skridt, som en gennemsnitlig it-bruger kan tage 
for at opnå en vis grad af tilgængelighed. Oprettelsen af nogle materialer – såsom e-bøger 
og interaktive undervisningsmaterialer – kræver dog mere sofistikeret software, end den 
gennemsnitlige bruger har adgang til. Disse retningslinjer fokuserer på de skridt, som alle 
udøvende kan tage for at gøre den læringsinformation, de producerer, så tilgængelig som 
muligt. 

Disse retningslinjer er tilgængelige som et selvstændigt dokument samt som en OER, der 
understøtter søgning på tværs af forskellige typer af information og medier. Retningslinjerne 
som OER er åbne for brugere, så de kan tilpasse deres sammenhæng samt kommentere 
dem og bidrage til dem. 

http://www.ict4ial.eu
http://www.ict4ial.eu/guidelines-accessible-information


Hvem er disse retningslinjer for? 

Den tiltænkte målgruppe for disse retningslinjer er enhver person eller organisation, der 
skaber, udgiver, distribuerer og/eller bruger information i et læringsmiljø. Dette omfatter, 
men er ikke begrænset til, informationsudbydere såsom: 

− Skolepersonale 
− Bibliotekarer 
− Universitetspersonale 
− Kommunikationsmedarbejdere 
− Udgivere 
− Støttegrupper og ikke-statslige organisationer. 

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en individuel forfatter eller informationsudbyder kan 
igangsætte mange tiltag for at forbedre tilgængeligheden, der giver adgang til information i 
almindelighed og især i forbindelse med læring, kan det kræve involvering af en bredere 
gruppe parter, for eksempel: 

− Beslutningstagere på skoler og universiteter, der støtter tilgængelige tilgange og er 
blevet enige om politikker om tilgængelighed; 
− Dataloger og eksperter i informationsteknologi (IT) med ansvar for etablering af 
tilgængelige internetplatforme, værktøjer, websteder og registre, hvor tilgængelig 
information kan deles. 

Retningslinjerne fokuserer på mulighederne for uerfarne udøvere, der skaber tilgængelig 
information inden for deres arbejdsmiljøer. 

Der findes yderligere anbefalinger for, hvordan det er muligt for organisationer at støtte 
tilvejebringelsen af tilgængelig information på et organisatorisk niveau: 

− I Anbefalingerne for tilgængelig information i en livslang læringsproces 
− I rapporten Gør jeres organisations information tilgængelig for alle. 

Involvér jer i udviklingen af retningslinjerne! 

Retningslinjerne er blevet udviklet som en åben uddannelsesressource. I er velkomne til at 
registrere jer på webstedet for at: 

− Tilføje jeres kommentarer til retningslinjerne; 
− Dele ekstra ressourcer og anbefalinger; 
− Dele jeres oplevelser med at anvende og tilpasse retningslinjerne. 

DAISY Consortium 
www.daisy.org 

 
     

EUROPEAN AGENCY 
for Spec ia l Needs and Inc lus ive Education 

European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education 
www.european-agency.org 

International Association 
of Universities 

www.iau-aiu.net 

European Schoolnet 
www.eun.org 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

www.unesco.org 

Global Initiative for 
Inclusive ICTs 

www.g3ict.com 
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