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Vad är riktlinjerna för något? 

Riktlinjerna har tagits fram genom projektet IKT för informationstillgänglighet i 
undervisningen (ICT4IAL), som är ett multidisciplinärt nätverk bestående av 
europeiska och internationella organisationer verksamma inom både utbildning och 
IKT. 

Dessa riktlinjer för tillgänglig information är en så kallad öppen lärresurs, som kan
användas för att skapa tillgängligt material i allmänhet och tillgängligt 
undervisningsmaterial i synnerhet. Dessa riktlinjer är inte avsedda att omfatta all 
information som finns om tillgänglighet eller täcka alla aspekter av ämnet. De är 
tänkta att fungera som en sammanfattning av användbara resurser som kan vara 
bra att ha för de som inte är experter på informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). I riktlinjerna finns även länkar till nämnda användbara resurser. 

Riktlinjerna har tagits fram i syfte att underlätta för personer och organisationer 
verksamma inom utbildningsområdet att tillhandahålla tillgänglig information till 
alla elever som behöver, eller har nytta av, mer tillgänglig information. Principerna 
för att skapa tillgänglig information är i allmänhet alltid desamma. Dessa riktlinjer
kan därför användas av alla som vill skapa information som är tillgänglig i olika 
format. 

Riktlinjerna innehåller 

− en allmän introduktion samt beskrivning av huvudbegreppen, målgruppen och 
riktlinjernas omfattning
− instruktioner för hur information och medier kan tillgänglighetsanpassas,
inklusive rekommendationer och förslag på relevanta hjälpresurser
− exempel på checklistor för kontroll av tillgänglighet för olika format
− en omfattande ordlista med arbetsdefinitioner av relevanta begrepp. 

Riktlinjerna täcker olika nivåer av informationstillgänglighet, från enkla 
instruktioner till instruktioner på expertnivå, och innehåller även vissa aspekter 
relevanta för de som arbetar professionellt med IKT och tillgänglighet. Det finns 
många åtgärder som en vanlig IT-användare kan vidta för att åstadkomma en viss 
grad av tillgänglighet. För att ta fram vissa typer av material, som e-böcker och 
interaktivt undervisningsmaterial, behövs dock mer avancerad mjukvara än vad den 
vanliga användaren vanligtvis har tillgång till. I dessa riktlinjer beskrivs främst de 
åtgärder som alla som producerar undervisningsmaterial kan vidta för att 
materialet ska bli så tillgängligt som möjligt. 

Dessa riktlinjer finns att få som enskilt dokument, liksom som öppen lärresurs, där
det går att söka efter flera olika typer av information och medier. Riktlinjerna som 
öppen lärresurs kan användarna anpassa efter aktuellt sammanhang, och även 
kommentera och komplettera. 

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


Vilka är dessa riktlinjer ämnade för? 

Dessa riktlinjer är ämnade för alla individer eller organisationer som skapar, publicerar, 
distribuerar och/eller använder information i utbildningssammanhang. Detta inkluderar 
bland annat informationsproducenter såsom 

− personal på skolor
− bibliotekarier 
− personal på universitet och högskolor
− kommunikationsansvariga
− förlag
− stödföreningar och frivilligorganisationer. 

Det är viktigt att notera att en enskild informationsproducent kan åstadkomma mycket 
för förbättrad tillgänglighet, men för att kunna tillhandahålla tillgänglig information i 
allmänhet och för undervisning i synnerhet måste ofta en större grupp intressenter 
engageras. Det kan till exempel vara 

− beslutsfattare på skolor och universitet som arbetar systematiskt med 
tillgänglighetsfrågor och som har etablerade arbetssätt gällande 
tillgänglighetsanpassning
− dataloger och IT-experter med ansvar för att tillhandahålla tillgängliga 
internetplattformar, verktyg, webbplatser och databaser, där tillgänglig information 
kan spridas. 

Riktlinjerna riktar sig främst till de som arbetar med tillgänglig information utan att 
vara experter på området, och fokus ligger på vilka möjligheter dessa har att själva 
skapa tillgänglig information. 

Fler rekommendationer om hur organisationer kan arbeta för att tillhandahålla 
tillgänglig information finns 

− i rekommendationerna i projektet Tillgång till tillgänglig information för livslångt 
lärande 
− i rapporten Tillgänglighetsanpassning av information för alla. 

Var med och utveckla riktlinjerna! 

Riktlinjerna har tagits fram som en öppen lärresurs. Om du registrerar dig på 
webbplatsen kan du 

− skriva kommentarer till riktlinjerna
− dela med dig av andra resurser och rekommendationer
− berätta om dina erfarenheter av att använda och tillämpa riktlinjerna. 

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 

Projektet genomförs med 
ekonomiskt stöd från EU SV 
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