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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A prófs í Þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin 

byggir á úttekt á aðgengi fatlaðs fólks að heimasíðum þriggja sveitarfélaga. Úttektin var unnin 

í samstarfi við Þroskahjálp. Markmið með úttektinni var að hafa samráð við fjóra nemendur í 

starfstengdu diplómanámi við Háskóla Íslands, til að gera notendaprófanir í formi verkefnalista  

til að gera athugun á því hvaða hindrunum fatlað fólk mætir við upplýsingaöflun á heimasíðum 

sveitarfélaga. 

Valdar voru þrjár heimasíður sveitarfélaga. Ákveðið var að taka tvö af stærstu 

sveitarfélögum landsins, Akureyri og Reykjavík sem þjónusta mikinn fjölda fólks. Akranes var 

valið af handahófi sem nágranna sveitarfélag Reykjavíkur.  

Niðurstöður úttektarinnar leiddu enn fremur í ljós að ýmislegt væri hægt að bæta. Meðal 

annars mætti auðvelda fötluðu fólki aðgengi á heimasíðum með því að hafa hlekki á 

upphafssíðum og sýnilegan talgervil. Þá þyrfti einnig að hafa hnappa til að stækka og minnka 

letur og aðra hnappa sem vísa beint í þau mál er þau varða. Fatlað fólk á líka að eiga kost á að 

nálgast upplýsingar á fjölbreyttu formi sem hæfir hverjum og einum. Úttektin leiddi í ljós að 

heimsíðum fer fjölgandi þar sem þessir þættir koma ágætlega fram en vöntun er samt sem 

áður á því að aðgengi sé ásættanlegt.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni okkar til B.A prófs í Þroskaþjálfafræðum við deild menntunar og 

margbreytileika, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið fannst okkur mjög þarft og 

áhugavert. Fatlað fólk þarf oftar en ekki að fara aðrar leiðir til þess að njóta sömu virðingar, 

hvað varðar aðgengi almennt. Ekki síst í ljósi þess að hlutverk þroskþjálfastéttarinnar er að 

berjast fyrir réttindum fatlaðs fólks á ólíkum sviðum samfélagsins. Aðgengi er mikilvægt en oft 

er ekki komið til móts við ólíkar þarfir einstaklinga sem þess þurfa. Í nútímasamfélagi nota 

flestir veraldarvefinn til að afla sér upplýsinga. Því er mikilvægt að skoða þá þætti sem snúa að 

aðgengi fatlaðs fólks á heimasíðum sveitarfélaganna. Leiðbeinandi okkar við þessa vinnu er 

Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og ráðgjafi okkar var Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi og 

verkefnastjóri hjá Þroskahjálp. Þau fá okkar bestu þakkir fyrir samstarfið og ómældan stuðning 

við verkefnið. Við viljum þakka Önnu Björk Sverrisdóttur og Ólöfu Ösp Guðmundsdóttur fyrir 

alla hjálpina. Samstarfshópurinn fær okkar bestu þakkir fyrir aðstoðina og fyrir að gefa sér tíma 

til að hjálpa okkur að komast að þessum niðurstöðum. Við hefðum ekki getað gert þetta án 

þeirra aðstoðar. Takk fyrir Atli Már Haraldsson, Margeir Þór Hauksson, Þórey Rut 

Jóhannesdóttir, Elín Sigríður María Ólafsdóttir. 

Við viljum þakka mökum okkar þeim Sigurði Bjarka Ólafssyni og Oddi Carli Thorarensen 

fyrir að styðja okkur í skrifunum og fyrir að hvetja okkur áfram og sýna okkur stuðning í gegnum 

Þroskaþjálfanámið. Einnig viljum við þakka börnunum okkar fyrir ómælda þolinmæð. 

Stuðningsnetið sem við fengum frá ömmum og öfum var okkur dýrmætt, þar sem þau gáfu sér 

tíma til að passa börnin okkar á meðan við stóðum í skrifum.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim eftir 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 

lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur  

Í nútímasamfélagi notar fólk veraldarvefinn til margra verka. Kröfur notenda eru sífellt að 

aukast. Fólk vill geta nálgast ítarlegar upplýsingar um nánast hvað sem er, hratt og örugglega. 

Magn upplýsinga og kröfur um aðgengi, eru alltaf að verða meiri. Flestum þykir þetta aðgengi 

vera sjálfsagður hlutur.  

Í hinu daglega lífi veltir fólk ekki mikið fyrir sér orðinu aðgengi. Í hugum fólks er aðgengi 

aðallega notað í tengslum við fatlað fólk. Hversu auðvelt það er fyrir það fólk að komast leiða 

sinna, t.d. inn í byggingar og mannvirki. Þar af leiðandi tengja flestir hugtakið við hjólastóla, 

rampa eða lyftur. Á veraldarvefnum er mikilvægt að gleyma ekki aðgengi og þeim hindrunum 

sem geta komið í veg fyrir jafnan aðgang að upplýsingum. Mikilvægt er að allir hafi jafnt 

aðgengi á vefnum sem og annarsstaðar (Freyhoff, Hess, Kerr, Tronbacke, Menzel og Veken, 

1998). Þess ber að geta að fatlað fólk er margbreytilegur hópur með ólíkar þarfir og geta 

margar ástæður legið að baki því. Miðla þarf upplýsingum til fatlaðs fólks á fleiri en einn veg 

til að mæta þörfum allra óháð skerðingum (Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Þetta verkefni er úttekt sem er í formi notendaprófana (e.usability-testing). Í 

notendaprófunum er fylgst með einum notenda í einu leysa verkefni á vefmiðlunum. Í þessari 

úttekt verður sjónum beint að aðgengi fatlaðs fólks að heimasíðum sveitarfélaga. Verkefnið er 

unnið í samstarfi við Þroskahjálp og Aðgengilega hópinn sem eru nemar í starfstengdu 

diplómanámi við Háskóla Íslands. 

Verkefnið fólst í því að kortleggja aðgengi að upplýsingum og þjónustu fatlaðs fólks á 

heimasíðum sveitarfélaga. Útbúið var verkefni sem innihélt níu spurningar og fylgst með þeim 

hindrunum sem þau mættu í upplýsingaleitinni. Ákveðið var að taka tvö af stærstu 

sveitarfélögum landsins, Akureyrarbæ (akureyri.is) og Reykjavíkurborg (reykjavik.is), sem 

þjónusta mikinn fjölda fólks. Akranesbær (akranes.is) var síðan valin af handahófi sem eitt af 

nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur.  

Í þessari úttekt leitumst við eftir svari við rannsóknarspurningunni: Hvaða hindrunum 

mætir fatlað fólk við að nálgast upplýsingar á heimasíðum sveitarfélaga?  

Afar mikilvægt er að allir njóti sömu réttinda hvað varðar aðgengi, í Samningi Sameinuðu 

þjóðanna (2016) segir meðal annars í 19 gr. að gera skuli fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu 

lífi og fatlað fólk á að fá tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu á öllum sviðum. Þá segir 

einnig að tryggja eigi fötluðu fólki jafnan aðgang til jafns við aðra til dæmis í samgöngum, 

samskiptum og í upplýsinga – samskiptatækni (Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2016). 

Valdefling (e. empowerment) er að njóta virðingar og hafa áhrif á eitthvað, en aðalmarkmið 

þess er að tilheyra samfélaginu með auknum lífsgæðum og því að maður nái meiri stjórn á lífi 

sínu. Það sem skiptir mestu máli í lífsgæðum er að geta skipst á skoðunum, rætt tilfinningar 
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við aðra og að geta skilið til hlítar það sem einstaklingur gerir. Þetta er aðalatriðið í lífsgæðum, 

sem er ein af grundvallarhugmyndum valdeflingar (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2009). Í 

niðurstöðum og umræðum er rannsóknarspurningu svarað. 
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1 Fræðilegur grunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem verkefnið byggir á. Til þess að skilja 

hvað hugtakið fötlun þýðir og þá sýn sem við höfum í dag á hugtakinu verður fjallað um 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og mikilvægi hans. Þessi úttekt byggir 

á Samning Sameinuðu þjóðanna sem segir að tryggja skuli aðgengi fatlaðs fólks að þeim 

upplýsingum sem það á rétt á. Að geta nálgast upplýsingar í tölvutæku formi er valdeflandi 

fyrir einstaklinginn. Skilningur á fötlun hefur þróast mikið í gegnum árin og hefur 

mannréttindabarátta fatlaðs fólks og hreyfingar þess haft mikið um það að segja. 

1.1 Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk ekki notið sérstakrar mannverndar og þurft að búa við 

virðingarleysi, kúgun og valdleysi. Hugmyndafræði mannréttinda um sjálfstætt líf hefur ekki 

náð „fótfestu“ að fullu hér á landi og enn býr fatlað fólk við mikinn skort á aðstoð, þekkingu á 

eigin réttindum og óöryggi við gjörðir stjórnvalda í málefnum þess. Fatlað fólk hefur ekki fengið 

tækifæri til að lifa sjálfstæðu lífi né fengið að njóta fullra borgaralegra réttinda. Mannréttindi 

og mannleg reisn þeirra hafa verið takmörkuð. Fatlað fólk hefur þurft að mæta 

samfélagslegum hindrunum, mismunun, kúgun og upplifað ýmiskonar ofbeldi (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011).  

Þann 13. desember 2006 samþykkti Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun um 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn skuldbindur 

Aðildarríkin til þess að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. Þann 30.mars 2007 undirrituðu 

Íslensk stjórnvöld samninginn. Hann var fullgiltur fyrir Íslands hönd 23. september 2016. Með 

fullgilldingu Samnings Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið margra ára ferli eru Íslensk 

stjórnvöld því búin að skuldbinda sig til að tryggja fötluðu fólki lágmarksréttindi og jafnframt 

tryggja fötluðu fólki þau mannréttindi og tækifæri sem öðrum þykir sjálfsagt (Þingskjal 

nr.1298/2017-2018) þó þetta standi í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna þá er það 

svo, að fatlað fólk er oft síðast í röðinni þegar kemur að mannréttindum. Undanfarna áratugi 

hefur athygli beinst meira að mannréttindum, mannréttindasjónarhornið hefur breyst frá því 

að líta á fatlað fólk sem „ósýnilega borgara“ eða sem eitthvert „vandamál“ sem tilheyri öðrum 

í samfélaginu. Það þarf algera hugarfarsbreytingu auk annarra breytinga í samfélaginu á 

samgöngu aðgengi, samskiptum og menntamálum til þess ná þessum markmiðum. Þá þarf að 

tryggja fötluðu fólki meiri ábyrgð og stærri hlutverk í samfélaginu þeim sjálfum til hjálpar 

(Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012).  

Hægt er að segja að fatlað fólk sé fjölmennasti minnihlutahópur heims, hins vegar er sá 

hópur margbreytilegur og er því mikilvægt að hafa það í huga þegar unnið er að 

mannréttindamálum fatlaðs fólks (Þingskjal nr.1637/2015 -2016). Hins vegar er ekki búið að 
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lögfesta samninginn og því er ekki hægt að beita samningnum með beinum hætti fyrir 

dómstólum. Með samningnum er markmiðið að vinna að því að tryggja að fatlað fólk njóti 

virðingar, frelsis, og haldi mannlegri reisn til jafns við aðra ófatlaða (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2016). 

Í 9. og 20. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) segir, að það 

sé hlutverk aðildarríkja að búa svo um hnútana að fatlað fólk geti tekið að öllu leyti fullan þátt 

í lífinu og lifað sjálfstætt. Ráðstafanir sem eru gerðar í þessu skyni eiga að tryggja fötluðu fólki 

aðgang að umhverfinu, samgöngum, upplýsingum og samskiptum á sama hátt og öðru 

ófötluðu fólki. Talað er um skoðanafrelsi í samningum sem gerir það að verkum að Aðildarríkin 

eiga að tryggja fötluðu fólki rétt til tjáningar og skoðanafrelsis, til að mynda að útvega fötluðu 

fólki upplýsingar á aðgengilegu formi og með auðveldri tækni. Það er nauðsynlegt fyrir 

Aðildarríkin að auðvelda notkun táknmáls, blindraleturs og óhefðbundin tjáskipti. Einnig ætti 

að hvetja fjölmiðla til að auðvelda fötluðu fólki aðgengi að þeim (Þingskjal nr.1298/2017-

2018).  

Í 2 gr. Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) segir að gera eigi ráð 

fyrir því að fólk sé mismunandi þegar verið er að hanna hluti svo allir geti notið þeirra. Stundum 

þarf að gera viðeigandi hagræðingar til þess að hægt sé að mæta þörfum fatlaðs fólks. 

Hugtakið mismunun þýðir, að ekki eigi að mismuna fötluðu fólki, heldur á fatlað fólk að hafa 

sama rétt og aðrir til að taka þátt í samfélaginu og að tekið sé tillit til þeirra skerðinga sem það 

hefur.  Í 4 gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna (2016) segir  að gera skuli ráðstafanir til að koma 

í veg fyrir að fötluðu fólki sé mismunað út frá gildandi lögum, starfsháttum eða reglum. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna byggir á norræna tengslasjónarhorninu, þar kemur fram að 

fötlun verður til þegar fólk verður fyrir hindrunum í umhverfi sínu til dæmis með skertu 

aðgengi og viðhorfi. Hér áður var sýnin á fötlun önnur eins og kemur fram í Breska líkaninu og 

Læknisfræðilega sjónarhorninu. Fjallað verður stuttlega um þessar nálganir hér fyrir neðan. 

1.2 Norræna tengslasjónarhornið  

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að unnt sé að greina sameiginlegar hugmyndir á 

tengslum hinna fötluðu við umhverfið. Hann bendir á að þróun þessarra hugmynda hafi verið 

mismunandi eftir því hvaða land átti í hlut og því megi greina ólíkar áherslur. Tøssebro telur 

að hinn norræni skilningur á fötlun eigi margt sameiginlegt og unnt sé að tala um nálgun er 

hann nefnir norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. nordic relational approach to disability) 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þegar hugtakið fötlun var fyrst kynnt á Norðurlöndum var það tilraun sem gerð var til að 

finna nýtt hugtak sem nota mætti sem yfirhugtak yfir allt fatlað fólk. Um leið og þetta nýja 
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hugtak var kynnt til sögunnar var ekki gerð krafa um að fatlað fólk lagaði sig að samfélaginu 

heldur væri mikilvægt að laga samfélagið og umhverfið að þeim. Að mati Tøssebro eru þrjú 

meginatriði í hinni norrænu tengslanálgun: 

1. Fötlun er misræmi milli einstaklings og umhverfis. Sem segir að fötlunin og umhverfið 

falla ekki að hvort öðru og því myndist gap þar á milli. Hægt er að segja að umhverfið 

geri ekki ráð fyrir þeim mannlega margbreytileika sem ríkir í samfélaginu og að 

einstaklingur búi ekki yfir þeirri færni sem flokkast undir það sem almennt er gert ráð 

fyrir að fatlað fólk búi yfir. Einstaklingur er því skilgreindur fatlaður ef takmörkuð færni, 

skerðing eða veikindi leiða til verulegra hindrana í daglegu umhverfi hans. Fötlunin er 

því afstæð í þessu tilviki því hún er háð umhverfinu. 

2. Fötlunin er aðstæðubundin segir hvort ákveðin skerðing leiði til fötlunar eða ekki ráðist 

af aðstæðum og er því bundið þeim aðstæðum sem einstaklingurinn er í hverju sinni. 

Tøssebro benti einnig á að öðru hverju verðum við öll fyrir þeirri reynslu að við ráðum 

ekki við hlutina við ákveðnar aðstæður. Tjáningarmöguleikar fólks eru því hamlaðir til 

muna við slíkar aðstæður.  

3. Fötlun er afstæð, og vill Tøssebro meina að oft sé tilviljanakennt hvar mörkin eru 

dregin þegar einstaklingsbundin, líffræðileg eða andleg einkenni eru skilgreind sem 

fötlun. Sem dæmi má nefna að ef meta á rétt fatlaðs fólks til bótagreiðsla hverfur 

fötlunin, í stað hennar er óskað eftir læknisfræðilegri greiningu sem getur staðfest að 

einstaklingur sé óvinnufær með öllu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

1.3 Breska félagslega líkanið  

Þekktasta og umdeildasta líkanið vegna róttækrar endurskilgreiningar á hugtakinu fötlun er 

breska félagslega líkanið. Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að unnt sé að greina 

sameiginlegar hugmyndir á tengslum hinna fötluðu við umhverfið. Hann bendir á að þróun 

þessara hugmynda hafi verið mismunandi eftir því hvaða land átti í hlut og því megi greina 

ólíkar áherslur. Tøssebro telur að hinn norræni skilningur á fötlun eigi margt sameiginlegt og 

unnt sé að tala um nálgun er hann nefnir norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. nordic 

relational approach to disability) (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fötlun er ekki endilega alltaf fötlun og það að vera öðruvísi ekki endilega verra. Fötlun er 

afstæð og leitast er við að beisla tækifærin sem felast í fjölbreytileikanum sem gerir okkur 

kleift að læra hvort af öðru (Jarþrúður Þórahallsdóttir, 2013). 

Hugmyndir að líkaninu komu upphaflega frá samtökum fatlaðra í Bretlandi sem nefndu sig 

Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS. Í daglegu tali vísar hugtakið 

fötlun til fólks, sem vegna líkamlegra eða andlegra skerðinga, þykir ófært um að taka þátt í 
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þeim athöfnum sem þykja sjálfsagðar og eðlilegar í daglegu lífi. Félagslega líkanið segir að 

fötlun sé vegna þess að umhverfið fatli einstaklinginn.  

Breska fræðikonan Carol Thomas (1999) benti á að félagslega líkanið hafni þeirri hugmynd 

að skerðing orsaki fötlun. Félagslega líkanið hafnar því að skerðing og fötlun sé hið sama. Það 

segir enn fremur að líta eigi á að fötlun einstaklings sé afleiðing félagslegra hindrana og 

takmarki möguleika fólks með mismunandi skerðingar í umhverfinu eins og varðandi aðgengi, 

neikvæð viðhorf og fordóma (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

1.4 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Gagnrýni á læknisfræðilega skilninginn á fötlun hefur verið allt frá því 1970 og hafa 

Norðurlöndin lagt áherslu á að líta til annarra þátta eins og félagslegra þátta. Samt sem áður 

er ekki ennþá sameiginlegur skilningur á fötlun á Norðurlöndunum. 

Ólík sjónarhorn skilgreina hugtakið fötlun en læknisfræðilega sjónarhornið segir að setja 

megi samasemmerki milli hugtakanna fötlunar (e.disability) og skerðingar (e.impairment). 

Læknisfræðilegi skilningurinn segir að fötlun sé galli, líkamlegur eða andlegur sem leiðir til 

fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Út frá læknisfræðilegu sjónarhorni birtist fötlun sem andstæða þess sem talið er eðlilegt 

eða heilbrigt. Í hinum vestræna heimi var þetta sjónarhorn ráðandi mestan hluta 20. aldar og 

er þekkt ennþá. Upphafsmaður þessa sjónarhorns er Talcott Parsons þar sem hann skrifaði um 

sjúkdóma og sjúkdómstengda hegðun 1951. Læknisfræðilega sjónarhornið eða nálgunin felst 

í því að greina andleg og líkamleg afbrigði og skerðingar. Litið er á fatlað fólk sem ólánsöm 

fórnarlömb, sem þarf stöðuga aðstoð í daglegu lífi og hafa mikla þörf fyrir umönnun, lækningu, 

meðferð, kennslu eða þjálfun. Þetta sjónarhorn hefur verið áberandi í starfi fagfólks til dæmis 

í menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu og félagsþjónustunni og víðar. Þessi skilningur hefur einnig 

verið ráðandi hjá almenningi og haft áhrif á sjálfsmynd fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Þessi sýn á fötlun hefur haft mótandi áhrif á fatlað fólk og rými þess til að ráða eigin lífi. 

Með tilkomu nýrrar sýnar á fötlun samanber Norræna tengslaskilninginn, er meiri áhersla lögð 

á sjálfræði fatlaðs fólks. Hér fyrir neðan munum við fjalla um sjálfræði. 

1.5 Sjálfræði 

Sjálfræði felur í sér að einstaklingur geti ráðið sér sjálfur sem og sínum athöfnum. Forsendur 

þess að einstaklingur geti lifað eðlilegu lífi eru þær, að hann geti tekið eigin ákvarðanir og hafi 

hæfni til að gera hluti og ákveða þá sjálfur. Ekki skal ráðskast með einstaklinginn heldur skal 

hann fá rými til að athafna sig sjálfur. Komið sé fram við einstaklinginn af virðingu. 

Einstaklingur sem upplifir að ekki sé komið fram við hann af virðingu upplifir sig ekki sem 

jafningja annarra (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). 
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Aðstæðubundið sjálfræði myndast út frá félagslegum tengslum okkar og er umfram allt 

mótað af félagslegu þáttum. Talað er um ytra umhverfið geti mótað sjálfið okkar. Má því segja 

að aðstæðubundið sjálfræði sé regnhlífarhugtak (Mackenzie og Stoljar, 2000). Fatlað fólk sætir 

oft gagnrýni frá samfélaginu vegna þess að það er talið ekki nógu hæft til að ljúka við ákveðin 

verkefni. Sjálfsmynd þeirra getur því verið brotin (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Til eru 

kenningar um aðstæðubundið sjálfræði (e.Relational autonomy). Hægt er að skoða lausn 

femínista sem snýst um það að grundvalla hugmyndina um aðstæðubundið sjálf og ekki eigi 

að líta á það sem einangrað, óháð aldri, kyni eða menningu. Kenning af þessu tagi gengur út á 

það að gera þarf ráð fyrir að sjálfsskilningur einstaklings myndist í félagslegum toga og sé 

umfram allt mótaður af félagslegum þáttum (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). 

Aðstæðubundið sjálfræði fjallar um að einstaklingar skrifi sína eigin sögu og taki sínar eigin 

ákvarðanir. Við erum þó ekki alltaf fullkomlega sjálfráðandi því við ákveðnar aðstæður gætum 

við þurft aðstoð til að halda áfram að iðka sjálfæði okkar. Aðgengi að upplýsingum er því afar 

mikilvægt. Það má því segja að enginn sé alsjálfráður og að hægt sé að vera mismunandi mikið 

sjálfráður, í einum aðstæðum sjálfráður en öðrum ekki (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Í 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) segir meðal annars að sjálfræði 

felist ekki eingöngu í því að vera laus við íhlutun, heldur að fatlað fólk eigi rétt á íhlutun. Allir 

hafa rétt til frelsis og mannréttinda og fatlað fólk á að hafa virka aðild í allri ákvörðunartöku 

um líf sitt. 

Með því að hafa Sáttmála sameinuðu þjóðanna og alla þá löggjöf að leiðarljósi gerum við 

fötluðu fólki kleift að öðlast sterka og þroskaða sjálfsmynd, þar sem það getur tekist á við 

ábyrgð (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Takmörkun á aðgengi getur haft áhrif á sjálfstæði 

einstaklinga, þar sem fólk upplifir ekki valdeflingu. 

1.6 Valdefling   

Valdefling er hugtak sem vert er að hafa í huga þegar unnið er með einstaklingum með 

einhvers konar fötlun, hömlun eða skerðingu. Valdefling hefur verið skilgreind á ýmsan hátt 

og engin algild skilgreining hefur verið fundið en valdefling snýst í grunninn um það að auka 

sjálfstæði fatlaðs fólks, bæta sjálfsmynd þeirra og færni í félagslegum aðstæðum með það að 

markmiði að einstaklingurinn auki vald sitt yfir eigin lífi. Þegar fatlað fólk ræður yfir eigin lífi 

má segja að það sé valdeflandi, þá getur fatlað fólk gengið út frá því að skilgreina hvaða 

þjónustu það þarf á að halda, skilgreint eigin langanir, aðstæður og þrár (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling er félagslegt fyrirbæri sem verður til í samskiptum við annað 

fólk. Ef einstaklingur öðlast viðurkenningu frá öðru fólki getur hann upplifað sig meira virði og 

getur það stuðlað að meira sjálfstrausti og betri sjálfsmynd. 
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Ákveðnir þættir geta komið í veg fyrir valdeflingu fatlaðs fólks, þar má nefna 

stofnanamiðaða þjónustu þegar fagfólk einblínir á vangetu einstaklinga og gerir ekki nægilega 

miklar kröfur til þeirra, og tekur fram fyrir hendurnar á þeim. Það gerir það að verkum að 

óöryggi getur myndast og að fatlað fólk missi trúna á sig. Hugtakið félagsleg þátttaka (e. social 

inclusion) þýðir að hafa hlutverk í samfélaginu eða félagsleg þátttaka sem krefst þess að fólk 

taki þátt í venjulegri starfsemi og samskiptum alls staðar við annað fólk (Ashman og Beadle-

Brown, 2015).  

Til eru nokkrar þýðingar á enska hugtakinu inclusion (dregið af sögninni to include). 

Íslensku orðin eru samfélag margbreytileikans, samfélag fyrir alla og samfélag án aðgreiningar. 

Þetta lýsir hugsjón um jafnrétti, mannréttindi og virðingu þar sem allir eiga að hafa sömu 

tækifæri til að taka þátt í samfélaginu á allan hátt og í samræmi við getu hvers og eins. Orðið 

inclusive er nátengt hugtakinu inclusion, en þetta orð gefur til kynna starfshætti okkar, nám 

og ekki síst starfið sem einkennist af þeim grunnhugmyndum sem felast í orðinu inclusion eða 

samfélag fyrir alla. Það vísar líka til þess að í þróun slíks samfélags felist gagnkvæmt ferli sem 

virkar. Annars vegar þýðir þetta að tilheyra – to be included hins vegar er átt við að samfélagið 

tilheyri öllum – everyone included (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2015). 

Ef fatlað fólk hefur vald yfir eigin lífi og þeim aðstæðum sem það er í getur félagsleg staða 

þeirra orðið betri (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Ef of mikið er gert úr samvinnuþýði 

fatlaðs fólks og sjálfræði þeirra, er ekki komið til móts við þeirra þarfir og þar af leiðandi getur 

fatlað fólk farið að þóknast fagfólki. Valdefling fatlaðs fólk felst í því að geta nálgast allar 

upplýsingar til jafns við aðra.  

Eins og segir í 4 gr. í Samning Sameinuðu þjóðanna um rétttindi fatlaðs fólks (2016) að 

Aðildarríkin eigi að tryggja fötluðu fólki mannréttindi og að þau sé virt í daglegu lífi. Í 9 gr. segir 

jafnframt að auka skuli aðgang fatlaðs fólks að upplýsinga og samskiptatækni og þar til gerðum 

kerfum, meðal annars að internetinu, og tryggja skuli aðgang að upplýsingum (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2016). Þegar að kemur að aðgengi er að mörgu 

að hyggja.  

Til þess að fatlað fólk upplifi sjálfstæði og hafi trú á eigin getu er mikilvægt að heimasíður 

hafi gott aðgengi til þess að fatlað fólk valdeflist. 
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2 Aðgengi fatlaðs fólks 

Í þessum kafla verður fjallað um aðgengi. Aðgengi eru almenn mannréttindi og eitt aðalatriðið 

varðandi þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Fatlað fólk á oft ekki annað sameiginlegt en það 

að vera fatlað fólk. Þess vegna er svo brýnt að hafa í huga hversu ólíkar þarfir þeirra eru þegar 

talað er um aðgengi á veraldarvefnum. Markmið með aðgengilegum upplýsingum  er að fatlað 

fólk geti nálgast þær á auðlesinn og hindrunarlausan hátt. Greiður aðgangur að upplýsingum 

er mikilvægur þáttur fyrir alla (Þingskjal nr. 146/2017-2021).  

2.1  Aðgengi 

Þegar talað er um aðgengi, er til dæmis átt við þjónustuaðgengi, aðgengi að hjálpartækjum, 

verslunum og allri orðræðu í samfélaginu. Í 2. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 segir að meiningin 

á bak við hugtakið aðgengi fyrir alla, sé sú að fatlað fólk hafi jafn greiðan aðgang og þeir sem 

ekki eru fatlaðir, að öllu, bæði húsnæði, upplýsingum sem og öðru. Þá er einnig átt við að allir 

komist jafn greiðlega inn og út úr húsum þegar eitthvað óvænt gerist eins og til dæmis þegar 

eldsvoða ber að höndum. Þá á algild hönnun einnig að vera höfð við hönnun bygginga. 

Þegar aðgengi er ekki fyrir hendi er hætt við fordómum og félagslegri útskúfun og þá er 

sama hvort verið er að tala um manngert umhverfi, aðgengi að menntun, menningu eða 

upplýsingum. Þegar aðgengi er lélegt verður skerðing fólks meira áberandi og það kemur 

gjarnan í veg fyrir þátttöku og frelsi einstaklingsins en það er aðalforsenda þátttöku fatlaðs 

fólks í samfélaginu (Kristjana Jokumssen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Það má segja að gott aðgengi er þegar umhverfið er þannig skipulagt að tekið er tillit til 

einstaklinga með mismunandi þarfir og færni þeirra aukin verulega. Út frá því er hægt er að 

tala um aðgengi sem forvarnaraðgerð þar sem samfélagið gerir minni kröfur til færni 

einstaklinga (gottadgengi.is, e.d.). Í 9 gr. í Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (2016) segir að taka skuli allt í burtu sem hindrar aðgengi. Enn fremur segir í samningnum 

að allar leiðbeiningar sem eru á opinberum stöðum, skulu einnig vera á blindraletri og 

auðskiljanlegu máli. 

Öll samfélagsþjónusta á að mæta þörfum allra óháð skerðingu. Það þarf enn fremur að 

koma í veg fyrir að fatlað fólk einangrist í samfélaginu. Til að koma í veg fyrir einangrun þarf 

að auðvelda fólki að geta farið ferða sinna á þeim tíma sem það velur sér. Ferðaþjónustan þarf 

að vera ódýr. Aðgengi að öllum hjálpartækjum á að vera til staðar sem og heimaþjónusta 

ásamt allri þeirri þjónustu sem auðveldar fólki að lifa án aðgreiningar og taka þátt í samfélaginu 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2016).  

Sem hluta af vefaðgengi má telja upp stærra letur eða upplesinn texti myndi hjálpa þeim 

sem eru blindir eða sjóndaprir. Upplestur hjálpar hins vegar ekki heyrnardaufum mikið en þeir 

þurfa að geta lesið texta. Fínhreyfingar eru þeim sem eru með hreyfihamlanir erfiðar og þess 
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vegna er ekki gott að vefsíður krefjist mikilla fínhreyfinga. Það sem helst kæmi fólki með 

þroskahamlanir vel væri að textinn væri auðlesinn og viðmótið einfalt. Af þessu má sjá að það 

er margt sem þarf að hafa í huga þegar verið er að hanna vefsíður sem allir geta nýtt sér (Crow, 

2008). 

Stækkun leturs, tals og punktaleturs er það sem átt er við þegar talað er um rafrænt 

aðgengi blindra og sjónskertra. Innri stækkun á letri í Outlook er þó ekki nóg heldur verður að 

setja upp forrit sem stækkar allt. Það gleymist oft að sjónskertir eru alltaf sjónskertir, en þeir 

þurfa líka að geta nýtt sér Windows Explorer. Leturgæði eru líka mismikil og það þarf mjög 

sérstaka tækni til að stækka lélegt letur í 36 sinnum stærra letur.  Þessi forrit bæði stækka og 

hjálpa notendum að breyta litavali og samsetningum (Rósa María Hjörvar, 2013).  

Aðgengi var ekki innbyggt í stýrikerfin þó svo að það væri ekki svo flókið að ganga þannig 

frá að allir gætu nýtt sér þau. Einhverjar tilraunir voru þó gerðar í þá átt en reyndust ekki 

gagnast blindum og sjónskertum. Þó gerðist þetta mjög hratt eftir að Steve Jobs og félagar 

gerðu það að kröfu sinni varðandi Apple vörur að fatlað fólk ætti að hafa sama aðgengi og aðrir 

(Rósa María Hjörvar, 2013).  

Erfitt getur verið fyrir sjónskert fólk að lesa það sem prentað er á blað, hins vegar er ekki 

flókið að gera texta aðgengilegan með því að færa hann yfir í rafrænan texta. Talgervla þróun 

og vaxandi áhersla á aðgengi blindra í forritun gerir tölvutæknina jafn aðgengilega fyrir þá sem 

eru blindir og hina sem ekki eru það og eru þar með sama aðgengi að ritvinnslu (Rósa María 

Hjörvar, 2013).  

Talgervill gerir allan tölvutexta aðgengan blindum og sjónskertum því þeir geta hvílt augun 

meðan talgervillinn les. Hér á landi er komið nokkuð mikil reynsla af talgervlum en það eru 

tölvugerðar raddir sem lesið geta texta í tölvum. Talgervlar eru reyndar þungir í keyrslu og geta 

stytt líftíma vélar og minnkað hraðann. Talgervlar veita hins vegar sjónskertum aukin atvinnu 

og námstækifæri sem annars væru mjög erfið og jafnvel óhugsandi. Þar sem sjónskertir hafa 

ekki allir sams konar skerðingar hentar þeim ekki öllum það sama. Birta er erfið fyrir suma 

sjónskerta svo öfug birtuskilyrði (e.Inverted ) henta vel fyrir þá. Þá eru sumir sem sjá ekki liti 

eða bara ljósblátt og það er ekki flókið að aðlaga vélina að því. Mjög þröng rörsjón gerir það 

að verkum að stórir skjáir eru bara óhentugri (Rósa María Hjörvar, 2013). Algild hönnun er 

mikilvægt hugtak þegar kemur að umræðu um fatlað fólk og í næsta kafla verður fjallað nánar 

um hvað algild hönnun felur í sér. 
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2.2 Algild hönnun 

Algild hönnun þýðir að allir óháð skerðingu sinni eigi að geta komist leiða sinna en útilokar þó 

ekki að fatlað fólk geti nýtt sér hjálpartæki sé þess þörf. Algild hönnun, það er að segja hönnun 

á öllu í hinu daglega lífi hvort sem um er að ræða vörur, tæki, umhverfi eða þjónustu. 

Aðildarríkin segja ennfremur að allar upplýsingar skulu vera auðskiljanlegar og aðgengilegar til 

dæmis með táknmáli, blindraletri, talgervli og auðskildum texta til að mæta þörfum fatlaðs 

fólks (Samningur Sameinuðu þjóðanna nr. 21/2016). Í 4 gr. segir að stuðla eigi að þróun og 

rannsókn á öllu sem snýr að algildri hönnun. Mismunun vegna fötlunar, samskipta og algildri 

hönnun eru hugtök sem segja til um að fatlað fólk eigi að fá að njóta daglegs lífs og rétt til 

aðgengis án mismununar (Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2016). 

Algild hönnun á líka við um framleiðsluvörur, umhverfi og þjónustu sem allir geta nýtt sér, 

án þess að það þurfi sérstaka útfærslu eða hönnun (Snæfríður Þóra Egilson, 2014). Hugtakið 

algild hönnun á líka við um vefsíðugerð og það að gera vefsíðu auðveldari að skoða. Samskipti 

eru hluti af því að allir geti nálgast upplýsingar sem þeir þurfa á að halda (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna, 2016). 

Uppruni hugtaksins algildrar hönnunar kemur frá mannréttindahreyfingum í 

Bandaríkjunum. Michael Bednar sem er upphafsmaður hugtaksins, leggur mat sitt á hugtakið 

og lýsir því sem hindranalausu umhverfi fyrir alla. Markmiðið sé að skipuleggja og framleiða 

vörur, byggingar og umhverfi og að hanna þjónustu þannig að hún gagnist sem flestum. Lögð 

er áhersla á tæknilega útfærslu algildrar hönnunar og aðgengileika í ýmsum geirum. 

Nauðsynlegt er að tengja þetta hugtak einnig við mannlegar aðstæður og mannlegan 

margbreytileika (Snæfríður Þóra Egilson, 2014). 

Talað er um sjö meginviðmið algildrar hönnunar og eru þau svohljóðandi: 

1. Í algildri hönnun er lögð áhersla á að það ríki jafnræði og sanngirni þar sem hönnunin     

er bæði gagnleg og henti öllum. 

2. Algild hönnun á að vera sveigjanleg í notkun og á að koma til móts við mannlegan   

margbreytileika. 

3. Algild hönnun þarf að vera einföld og gagnsæ. 

4. Upplýsingar eiga að vera auðskiljanlegar og tiltækar. 

5. Það á ávallt að gera ráð fyrir svigrúmi og mistökum og passa að hætta á slysum og 

óhöppum sé í lágmarki.  

6. Áhersla og fyrirhöfn þarf að vera takmörkuð þar sem hönnunin er nýtt á áhrifaríkan  og 

þægilegan hátt. 

7. Stærð og rými (Snæfríður Þóra Egilson, 2014). 
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Algild hönnun felur í sér þekkingu af ólíkum toga og er talað um fræðilega þekkingu þar 

sem fólk er ólíkt og býr við breytilega færni, þekkingu og viðurkenningu á pólitískum og 

lýðræðislegum skilningi. Þá er einnig talað um tækniþekkingu þar sem stjórnvöld geta stuðlað 

að samfélagsþátttöku sem flestra með því að þróa viðeigandi tæknilausnir og staðla hvað 

varðar skipulag og þjónustu. Hagnýt þekking er einnig mikilvæg þar sem skilningur og viðhorf 

þurfa að vera til staðar, til að þverfaglegt samhengi sé haft að leiðarljósi og ákveðin 

úrlausnarefni séu reynd hvað varðar algilda hönnun (Lid, 2013). 

Í 9 gr. Samningi Sameinuðu þjóðanna (2016) segir að Aðildarríkin skulu gera viðeigandi 

ráðstafanir til að ryðja úr vegi hindrunum sem hefta aðgengi og þau eiga að  tryggja að fatlað 

fólk hafi óhindrað aðgengi. Það gildir líka um byggingar, samgöngur, vegi og aðrar aðstæður 

jafnt utan dyra sem innan (Öryrkjabandalag Íslands, 2017). Algild hönnun tryggir ekki þátttöku 

allra borgarbúa en með algildri hönnun, aukast möguleikar fatlaðs fólks til að taka virkan þátt 

í samfélaginu. Tæknin í algildri hönnun er nauðsynleg en er þó ekki nægjanleg. Til að hægt sé 

að innleiða algilda hönnun þarf að breyta hugarfari, hafa meira samráð og auka þekkingu svo 

hægt sé að koma til móts við mannlegan breytileika (Snæfríður Þóra Egilson, 2014). Þegar 

kemur að aðgengi þarf að mörgu að hyggja eins og rannsóknir benda á í kaflanum hér fyrir 

neðan.  

2.3 Rannsóknir á aðgengi veraldarvefs fyrir fatlað fólk 

Gerðar hafa verið rannsóknir á því hversu gott aðgengi sé á veraldarvefnum fyrir fatlað fólk. 

Þær leiddu í ljós að fatlað fólk nýtir sér í minna mæli upplýsingar á vefnum vegna þess að 

aðgengi er ábótavant. Fólk talaði um að kostnaður væri mikill, þegar kæmi að hjálpartækjum 

eins og tölvum, músum, skjálesurum. Almennt væru tæknilegar hindranir sem gerðu það að 

verkum, að erfitt var fyrir fatlað fólk að afla sér þeirra upplýsinga sem þau leituðu að (Arnar 

Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006). 

Þegar talað er um vefaðgengi (e.web accessibility) sem felur í sér að ólíkir hópar hafi aðgang 

að þjónustu opinberra aðila, fyrirtækja og annarra upplýsinga sem eru á rafrænu formi (Arnar 

Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006). 

Árið 2006 gerðu Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson skýrslu fyrir Forsætis- og 

Félagsmálaráðuneytið. Hún var um aðgengi fatlaðs fólks að veraldarvefnum með tilliti til 

heimasíðna opinberra stofnana. Í skýrslu Arnars og Sigurðar (2006) kom fram að ef vefsíður 

væru ekki hannaðar með mismunandi hópa fólks í huga, gæti það valdið mismunun í 

samfélaginu. Annars vegar þeir sem geta notað veraldarvefinn og hins vegar þeir sem vegna 

einhvers konar skerðinga, geta ekki nýtt sér hann til þess að nálgast þær upplýsingar sem í 

boði eru.  
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Þá kom líka fram í skýrslu Arnars og Sigurðar (2006) að ef vefsíðurnar ættu að gagnast 

stórum og ólíkum hópi fólks, þyrftu þær að vera auðskildar, einfaldar og aðgengilegar. Þeir 

bentu á að gott væri að opinberir aðilar yrðu hvattir til að laga öll aðgengismál og aðgengið 

yrði að alþjóðlegum lágmarkskröfum ekki seinna en í lok árs 2008. 

Í þessum hópi eru til dæmis sjónskertir, blindir, heyrnaskertir og annað fatlað fólk. Þá var 

líka minnst á heimasíðu Worldwide Web Consortium (W3C) og Web Accessibility Initative 

(WAI) í skýrslunni en þar eru mjög nákvæmar skýringar á því að allir eiga rétt á að komast inn 

á veraldarvefinn.  

Í rannsókn sem Buursink, Geest og Karremann (2007) gerðu, kom í ljós, að fólk almennt, 

óháð því hvort fólk var með þroskahömlun eða ekki, átti mun auðveldara með að nýta sér 

upplýsingar með auðlesnu efni. Gott aðgengi felur í sér frelsi og að almennt vill fólk fá 

greinagóðar upplýsingar sem gott er að skilja.  

Mikilvægt er að huga að þróun nútímaþjóðfélags varðandi upplýsingar sem við nálgumst 

rafrænt. Sérlega þegar kemur að þjónustu hins opinbera. Hið opinbera þarf að vera vakandi 

fyrir því að þjónustan sé sú sama fyrir alla (Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006).  

Eins og segir í Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) að fatlað 

fólk skuli búa við sömu réttindi og lífskjör og aðrir ásamt því að búa við þau skilyrði sem skapa 

þeim eðlilegt líf. Fram kemur í 19 gr. Samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

(2016) að fatlað fólk skuli fá þá þjónustu sem það þarf til að lifa og starfa í samfélagi eins og 

aðrir. 

Úttekt hefur verið gerð á opinberum vefjum sem heitir, Hvað er spunnið í opinbera vefi?  

Úttektin hefur verið framkvæmd annað hvert ár frá 2005 og var síðast framkvæmd árið 2017. 

Tilgangur úttektarinnar er að greina stöðu vefjanna til að veita heildstæða yfirsýn yfir hvort og 

hvernig opinberir vefir uppfylla kröfur um innihald, nytsemi, rafræna þjónustu og aðgengi. 

Markmiðið með úttektinni er að meta stöðu vefja hins opinbera og styðja við þróun rafrænnar 

þjónustu í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar þar að lútandi. Í upphafi úttektarinnar árið 

2017 fór fram mat sem framkvæmt var af Sjá ehf einnig var stofnunum sjálfum falið að 

framkvæma sjálfsmat (Stjórnarráð Íslands, 2017a) 

Við mat á aðgengi var notast við gátlista með kvarða sem byggir á WCAG staðlinum 

(Stjórnarráðið, 2017b) en að auki var stuðst við tilskipun Evrópusambandsins um aðgengi að 

opinberum vefsíðum og forritum nr.2016/2102/EB. Sérfræðingar Sjá fóru yfir alla vefina í 

úttektinni og notuðu umrædda gátlista til verksins. Að hluta til byggði aðgengismatið á 

handvirkum prófunum og að hluta á sjálfvirkum. Við gerð gátlistans var reynt að ná utanum 

sem flest af þeim atriðum sem mestu máli skipta varðandi skert aðgengi, blindu, 

sjónskerðingu, heyrnarleysi og hreyfihömlun (Stjórnarráð Íslands, 2017a). 
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Í úttektinni er veitt einkunn á bilinu 1-100 og eru vefir sveitarfélaganna að reka lestina 

með 56 stig. Ánægjulegt þótti þó að aðgengi hafði hækkað á milli úttekta en ennþá eru þó 

tækifæri til úrbóta (Stjórnarráð Íslands, 2017a). 

Hér hefur verið fjallað um aðgengi, hvað það felur í sér og fyrri rannsóknir. Í næsta kafla 

verður gerð grein fyrir þeirri úttekt sem höfundar unnu í samstarfi við Aðgengilega hópinn. 



21 

3 Úttekt 

Í þessum kafla verður farið yfir ferli úttektar og gerð grein fyrir þátttakendum. Þetta verkefni 

er úttekt sem er í formi notendaprófana (e. usability testing). Í notendaprófunum er fylgst með 

einum notenda í einu leysa verkefni á vefmiðlunum. Til þess að bæta vef er þægilegast að 

fylgjast með notendunum og heyra þeirra skoðanir. Þeir sem hafa fjallað um notendaprófanir 

eru sammála því að þær séu nauðsynlegar og skili árangri. Kosturinn er sá að það tekur stuttan 

tíma að fá niðurstöður og þarf ekki að fá marga aðila til þess að leysa verkefnin (Krug, 2013; 

Sigurjón Ólafsson, 2015). 

Markmiðið með notendaprófunum er að koma auga á hindranir sem notendur geta lent í 

(Usability, 2019). Munurinn á notendaprófunum og hefðbundnum prófunum er að 

notendaprófanir eru prófaðar af raunverulegum notendum þar sem haft er samráð, 

hefðbundnar prófanir eru prófaðar af ráðgjafa, forriturum eða hönnuðum. Notendaprófanir 

fjarlægja hlutdrægni með því að safna upplýsingum beint frá raunverurlegum notenda 

(experienceux, 2019). Í samvinnu við Aðgengilega hópinn voru gerðar notendaprófanir sem 

fjallað verður um hér að neðan. 

 

3.1 Aðgengilegi hópurinn 

Við upphaf þessa verkefnis var leitað til hóps sem kallar sig Aðgengilegi hópurinn og óskað eftir 

samstarfi. Aðgengilegi hópurinn saman stendur af fjórum nemum  á aldrinum 20-45 ára sem 

eru í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun í Háskóla Íslands. Talað var við 

tvo karlmenn og tvær konur. Aðgengilegi hópurinn er verkefni innan Háskólans. Hópurinn er 

meðal annars að kanna aðgengi innan háskólans og finna lausnir á ýmsu sem betur má fara 

varðandi það. Því var tilvalið að fá þau í samstarf. 

Aðgengilegi hópurinn fer í margskonar verkefni tengdu aðgengi almennt. Hópurinn fer inn 

á vinnustaði sem tengjast fötluðu fólki til að fræðast um starfsemi staðanna. Þau taka viðtöl, 

útbúa myndbönd og taka ljósmyndir sem síðan eru sett í myndbands dagbók svo allir geti fylgst 

með ferlinu. Myndböndin eru aðgengileg á Facebook síðu hópsins og á Youtube. Ástæða þess 

að þau urðu fyrir valinu er sú að þau hafa gert úttekt á aðgengi almennt og hafa ágætis innsýn 

inn í þau mál.  

3.2 Framkvæmd 

Samstarfshópur úttektarinnar hittist í Háskóla Íslands og var verkefnið kynnt fyrir þeim. Farið 

var yfir hvað felst í úttektinni og hvað verður gert við úrvinnslu ganga. Aðgengilegi hópurinn 

var til í samstarf. Í samráði við hópinn var útbúinn verkefnalisti, út frá þeim þáttum sem þeim 

fannst mikilvægt að nálgast á aðgengilegan hátt. Samstarfshópurinn var upplýstur um að 
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yfirleitt er um nafnleynd að ræða í svona verkefnum en kusu þau eftir því að koma fram undir 

nafni. Samtölin voru ekki tekin upp. Þau tóku þau um það bil 90 mínútur hvert en fór það eftir 

því hversu mikla aðstoð þau þurftu við leitina. Samtölin áttu sér stað í Háskóla Íslands. 

Markmið með úttektinni var að kanna hvar samstarfshópurinn okkar mætti hindrunum á 

heimsíðum sveitarfélaganna. Samstarfshópurinn skoðaði heimasíður þriggja sveitarfélaga: 

Akureyrarbæjar (akureyri.is), Akranesbæjar (akranes.is) og Reykjavíkurborgar (reykjavik.is). 

Sama verkefni var lagt fyrir samstarfshópinn og farið var í gegnum það inni á hverri heimasíðu 

fyrir sig. Samstarfshópurinn hittist sex sinnum á tímabilinu. Notendaprófanirnar voru 

framkvæmdar á tímabilinu febrúar til mars 2019.  

3.3 Rannsóknarspurning og verkefni úttektar 

Megin rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Hvaða hindrunum mætir fatlað fólk við að 

nálgast upplýsingar á heimasíðum sveitarfélaga?  Til þess að varpa ljósi á þessa spurningu var 

útbúin verkefnalisti. Verkefnalistinn var útbúinn út frá fundi sem við áttum með aðgengilega 

hópnum og þeim upplýsingum sem þar komu fram. Á þeim fundi var rætt almennt um þær 

hindranir sem þau eru að mæta í daglegu lífi. Verkefnin eru níu talsins og snúa að þremur 

heimasíðum sveitarfélaga.  

1. Hversu auðvelt finnst þér að stækka letrið á heimasíðu sveitarfélagsins? 

2. Hversu auðvelt finnst þér að finna símanúmer þjónustuversins? 

3. Hversu auðvelt finnst þér að finna opnunartíma þjónustuversins? 

4. Hversu vel gekk þér að finna talgervil og hvernig gekk þér að láta hann lesa þær 

upplýsingar sem þú varst að leita af fyrir þig? 

5. Hvernig gekk þér að finna upplýsingar um búsetu fatlaðs fólks? 

6. Hvernig gekk þér að finna upplýsingar um ferðaþjónustu fatlaðs fólks? 

7. Hvernig gekk þér að finna opnunartíma sundlauga sveitarfélagsins? 

8. Hefur þetta viðmót verið kynnt fyrir þér?   

9. Hversu auðvelt fannst þér að skilja upplýsingarnar sem þú fékkst? 
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4 Niðurstöður úttektar 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úttektar út frá verkefninu sem lagt var fyrir hópinn 

í formi verkefnalista. Þrjár heimsíður sveitarfélaga urðu fyrir valinu, heimasíða Akranesbæjar, 

heimasíða Akureyrarbæjar og heimasíða Reykjavíkur.  Eins og áður kom fram var verkefnið 

unnið út frá níu spurningum. Samstarfsmenn sáu um að leysa verkefnin sem gengu misvel. Má 

því álykta að heimasíður sveitarfélaga þarfnist úrbóta. Hér að neðan munum við segja frá 

hindrunum sem samstarfsmenn mættu við að leysa verkefnin. 

4.1 Leturstærð 

Leturstærð virðist vera breytileg eftir heimasíðum sveitarfélaganna, fyrir sjónskert fólk er 14 

p letur lágmarks stærð til að auðvelt sé fyrir það að sjá það sem stendur. 

Letrið á þessum heimasíðum mætti vera stærra, það kom fyrir að ekki var hægt að stækka 

letrið þegar viðkomandi þurfti að lesa upplýsingar. Akranes virðist hafa komið hvað best út 

hvað leturstærð varðar á forsíðu sveitafélagsins. Þó tóku samstarfmenn okkar það fram að það 

hefði mátt vera stærra letur á heimasíðunni til að sjá það sem leituðu eftir. Einn 

samstarfsmaður talaði um að það væri erfitt að að velja úr valstiku því letrið væri allt of lítið 

og hann náði ekki að ýta á þann valmöguleika sem hann vildi. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

og Akureyrar átti samstarfshópurinn í erfiðleikum með að stækka letrið og fannst þeim letrið 

almennt of lítið. 

Viðmótið  frá stillingar.is gefur notandanum færi á að stilla heimasíðuna eftir þínum 

þörfum, hvað varðar liti, stærð og gerð leturs. Enginn úr samstarfshópnum hafði séð viðmótið. 

Viðmótið birtist á flókin hátt og telur samstarfshópurinn það ekki þjóna tilgangi þar sem það 

er í of litlu letri til að hægt sé að nýta sér þessa stillinga leið. Þegar við sýndum einum 

samstarfsmeðlim viðmótið sagði hann „ ég verð svo prirraður, ég sé ekki tilganginn“. Hafa þarf 

í huga þegar kemur að viðmóti á heimasíðum sveitafélaganna sem eiga að þjóna tilgangi sínum 

eins og viðmót frá stillingar.is þarf að kynna það fyrir þeim markhópi sem það er ætlað fyrir. 

4.2 Talgervill 

Talgervill þarf að vera aðengilegur, til þess að mæta þörfum allra óháð skerðingum. Oft 

reyndist erfitt að finna talgervil á heimasíðunum sveitarfélaganna. Inn á vefsíðu reykjavík.is 

átti samstarfshópurinn erfitt með að sjá talgervil. Þau voru öll sammála því að hann væri of 

falinn. Hann er ekki á forsíðunni en með því að smella á flipa á vefsíðunni birtist hann. 

Talgervillinn er illa sjáanlegur, hann týnist auðveldlega milli efnisgreinar og texta. Hann er í 

ljósbláum lit með hvítann bakrunn og stendur hlusta. Það kom fram að hann þyrfti að vera 

mun sýnilegri, innrammaður og mögulega í öðrum lit. Á vefsíðu akranes.is er enginn talgervill. 



24 

Samstarfshópurinn var sammála því að það þyrfti að vera talgervill inni á öllum heimasíðum 

sveitarfélaga. 

Á vefsíðu akureyri.is er innrammaður talgervill, en var samstarfshópurinn sammála því að 

hann birtist of seint. Talgervillinn býður upp á geta stillt hraðann og valið texta sem þú vilt láta 

lesa fyrir þig. Hindrunin var sú að talgervill var of smár og átti samstarfshópurinn erftitt með 

að finna út úr stillingum, eins og hraða talgervils, einn samstarfsmaður okkar sagði „ Ég er svo 

confused, hann talar svo hratt og sagði svo „talgervill er svo lítill, to fast“. Sumir í 

samstarfshópnum lentu í því að talgervillinn virkaði ekki sem skyldi, þar af leiðandi fengu þau 

ekki þær upplýsingar sem þau sóttust eftir. Notendaprófanir leiddu í ljós að ekki var hægt að 

treysta á talgervilinn, stundum fór hann af stað og stundum ekki. Í einu tilviki talaði hann allt 

of hratt eins og einn samstarfsmaður nefndi. 

4.3 Leitarhnappur 

Leitarhnappur getur verið auðveld leið til að finna þær upplýsingar sem þú leitar að. Til þess 

að geta fundið upplýsingar þarf hann að vera aðgengilegur og auðveldur í notkun. 

Samstarfshópur okkar kýs að nota „leit“ á vefsíðunum til að finna upplýsingar og lentu þau oft 

í vandræðum með að nota leitina.  

Nákvæmni virtist stundum skipta máli hvort notaður væri lítill eða stór stafur þegar 

samstarfshópurinn sló inn orð í leit „ hafa þetta meira idiot proof, flækja þetta minna“ 

Leitarhnappur skilaði ekki niðurstöðum um opnunartíma og símanúmer þjónustuvers, það 

getur verið vegna þess að þær upplýsingar eru á forsíðunni sem er hindrandi gagnvart þeim 

sem styðjast eingöngu við að nota „leit“ inni á heimasíðunum „ það ætti ekki að vera svona 

erfitt að leita“. Þrátt fyrir að upplýsingar séu á forsíðunni þyrftu þær að koma fram í „leit“ til 

að þjóna tilgangi sínum. Eins skiluðu eldri greinar sér ofar en nýrri greinar um sama málefni 

sem gat verið villandi.  

4.4 Óskýrar orðanotkanir 

Það getur skapað valdleysi að hafa aðgang að óskýrum orðanotkunum. Á heimasíðu Akraness 

talaði samstarfshópurinn um að þegar þau væru að leita af upplýsingum er varða fatlað fólk, 

bauð heimasíðan ekki upp á það. Hins vegar bauð heimasíðan upp á upplýsingar er varða 

öryrkja sem samstarfshópnum fannst mjög villandi.  

Misræmi var á milli þess hvort þau fengu upplýsingar um akstursþjónustu fatlaðs fólks eða 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Mismunandi orð eru yfir sama hlut eins og akstursþjónusta, 

ferðaþjónusta, fatlað fólk, öryrkjar, búseta, íbúðir og heimili. Einn samstarfsmaður okkar 

leitaði af búsetu fatlaðs fólks en þá gaf leitin niðurstöðu um búseta aldraðra „það er ekki gott 

að finna upplýsingar hér “annar sagði “það ætti ekki að vera svona erfitt að leita”. Á heimasíðu 
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Akureyrar stóð að opnunartími þjónustuvers væri frá klukkan 8 -16 “þetta er nú frekar villandi, 

er þá líka opið um helgar?” Það má segja að óskýrar orðanotkanir geta verið hamlandi ef þær 

eru ekki nógu vel settar fram. Mikilvægt er að koma til móts við þarfir allra á einfaldan og 

auðlesin hátt. Allir eiga rétt á upplýsingum og samskiptum til að geta ráðstafað eigin lífi.  

Samstarfshópurinn var sammála þvi að vöntun væri á auðlesnu máli, sum orð væru frekar 

flókin“ kappkostað hvað þýðir það, of flott orð. „Ef ég ætla að nota talgervilinn þá finnst mér 

að það ættu að vera auðskiljanlegri orð og texti“. Hægt er að segja að auðlesinn texti þyrfti að 

vera í boði á heimasíðum sveitarfélaga.  

 

4.5 Samantekt 

Út frá niðurstöðum úttektar með samstarfshópnum má sjá að þessar tilteknu heimasíður 

sveitarfélaga mæta ekki þörfum fatlaðs fólks um aðgengi nægilega vel. Þau töluðu um að mikil 

vöntun væri á aðgengilegum leiðum til að finna þá hluti sem þau voru beðin um að finna. Þau 

töluðu um að talgervill sæist illa, hann týndist á milli texta og fyrirsagnar. Hópurinn var 

sammála um að talgervillinn væri ekki nógu sýnilegur fyrir sjónskert fólk. 

Á heimasíðu Akureyrar var talgervillinn rammaður inn sem þeim fannst betra en hann 

hefði mátt vera stærri og stillingarnar sem hann býður upp á mun betri. Á heimasíðu Akraness 

var enginn talgervill sjáanlegur. Samstarfshópurinn var sammála því að letrið á þeirri síðu væri 

hins vegar skást af síðunum. Hópurinn talaði einnig um að þegar þau væru að leita af 

upplýsingum er varða fatlað fólk á heimasíðu Akraness væri síðan villandi. Hópurinn var 

sammála því að það þyrfti að vera hægt að stækka letur á öllum síðunum og það mætti vera 

stærra letur á forsíðunum. 

Þegar við spurðum samstarfshópinn hvort þau hefðu séð viðmótið  frá stillingar.is  á 

heimasíðum Akureyrar og Akraness, sem býður upp á að stækka letrið og breyta heildartexta 

kannaðist enginn við að hafa séð það. Það þyrfti jafnvel að kynna viðmótið betur. 

Sveitarfélögin þurfa að hafa í huga, hvaða tæki fólk notast við þegar það er að leita eftir 

upplýsingum á vefsíðunum. Einn í samstarfshópnum styðst við spjaldtölvu sem gerði það að 

verkum að það var erfiðara að nálgast sumar upplýsingar. Það má því segja að aðgengi inni á 

heimasíðum sveitarfélaganna þurfi að vera óháð tækjum eins og segir í 9. gr í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.   
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5 Niðurstöður og umræður 

Almenn mannréttindi eru að allir geti tekið þátt í samfélaginu sem við búum í. Hluti af því er 

að upplýsingar á veraldarvefnum séu aðgengilegar og að allir viti hvað er að gerast í 

samfélaginu á sem auðveldastan hátt. Eins og segir í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2016) á fatlað fólk rétt á að njóta sömu réttinda og aðrir. 

Allar upplýsingar eiga að vera aðgengilegar hvort sem það er á vefnum eða öðrum miðlum.  

En þrátt fyrir það þá virðist svo vera að því sé ekki fylgt eftir og takmarkanir eru á því hversu 

gott aðgengi er að heimasíðum sveitafélaganna. Samstarfsmenn okkar styðjast öll við 

leitarhnappinn á heimasíðunum. Hvorki opnunartímar né símanúmer 

þjónustumiðstöðvarinnar birtast á leitarhnappnum. Þær upplýsingar þyrftu að koma upp þó 

að þær séu á forsíðu heimasíðunnar. 

Rannsóknarspurningin okkar er: Hvaða hindrunum mætir fatlað fólk við að nálgast 

upplýsingar á heimasíðum sveitarfélagana? Notendaprófanirnar sem unnar voru með 

samstarfsmönnum okkar leiddu í ljós að þrátt fyrir að verið sé að gera margt til að reyna að 

bæta aðgengi, mættu þau mörgum hindrunum við upplýsingaöflun á heimasíðunum sem 

prófaðar voru. Einföld verkefni eins og að finna símanúmer eða opnunartíma þjónustuvers 

reyndust vera hindrun.  

Úttektin leiddi í ljós að mismunandi orð eru notuð um sama hlutinn, sem getur valdið 

misskilningi fyrir þá sem þurfa að hafa upplýsingar á auðlesnu máli. Það skiptir máli að slá inn 

hástaf eða lástaf þegar þú ert að finna ákveðin orð, stundum fékkstu ekki sömu niðurstöður.  

Samstarfshópur okkar hafði ákveðnar skoðanir á því hvað mætti bæta og hvað væri gott. 

Þau voru ánægð með að sumar heimasíðurnar voru með talgervil en myndu þó vilja sjá 

úrbætur á honum, aðallega þegar kemur að hönnun á honum. Þau vildu sjá talgervil inni á 

öllum heimasíðum sveitarfélaganna og þá hafa hann mun sýnilegri, innrammaðan og 

mögulega í lit. 

Samstarfshópurinn nefndi að það væri mjög gott ef þau gætu valið þann texta sem þau 

vildu að talgervillinn læsi. Það gleymist oft að sjónskertir eru alltaf sjónskertir,  þeir þurfa líka 

að geta nýtt sér Windows Explorer. Þau nefndu að það þyrfti að vera hægt að stilla hraða 

talgervilsins á öllum síðum og stoppa eða ýta á pásu. Heimasíða Reykjavíkur bauð ekki upp á 

neina möguleika um stillingar. Hópurinn var sammála því að almennt mætti vera stærra letur 

á heimasíðunum og að margur texti væri of flókinn. Þau sögðu jafnframt að ekki væri í boði að 

breyta yfir í auðlesið mál sem þeim fannst mjög mikilvægt að væri hægt. Það vakti áhuga 

höfunda miðað við að sjá ehf tók út heimasíðu Reykjavíkur árið 2017 með notendaprófunum 

og kom hún vel út hjá þeim, það kom hins vegar hvergi fram hvort þeir höfðu haft samráð við 

fatlað fólk. 
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Inni á reykjavík.is er talgervillinn blár og þar stendur eingöngu “hlusta”. Talgervillinn týnist 

þar af leiðandi á milli texta og fyrirsagnar. Samstarfshópurinn var sammála því að hann þyrfti 

að vera stærri, texti í dekkri lit og innrammaður því þau áttu erfitt með að sjá hann. 

Talgervillinn er því ekki að uppfylla tilgang sinn með því að þjóna fjölbreyttum hópi með ólíkar 

þarfir. 

Inni á vefsíðu akranes.is er ekki talgervill. Þar er hins vegar stærra letur sem 

samstarfsmenn bentu okkur á að væri auðlesnari. Fyrir utan letrið fannst samstarfshóp okkar 

síðan ekki góð. Það þyrfti að samræma heimasíður sveitarfélaga betur. Inni á heimasíðu 

Akraness er enginn flipi merktur fötluðu fólki heldur einungis öryrkjum. Samstarfshóp okkar 

fannst það mjög villandi. Á hinum vefsíðunum eru flipar merktir „fatlað fólk“.  

Höfundum kom á óvart að enginn í samstarfshópnum skyldi þekkja stillingarviðmótið frá 

stillingar.is sem unnið var með stuðningi frá Félagsmálaráðuneytinu. Þó eru margar opinberar 

stofnanir að nýta sér það til að auka aðgengi. 

Það má álykta að aukið samráð við fatlað fólk sem nýtir sér þessar heimasíður gæti skilað 

fjölbreyttari niðurstöðum úr úttektum á aðgengi en sjálfvirkar prófanir og prófanir sem 

opinberir aðilar framkvæma sjálfir (Stjórnarráð Íslands 2017a).  

Könnun á notkun vefhandbókar stjórnarráðsins, sem framkvæmd var í nóvember 2018, 

leiddi í ljós að yfir helmingur svarenda höfðu ekki nýtt sér hana. Ástæðan fyrir því var að tæp 

80% vissu hreinlega ekki að hún væri til. Leiða má líkur að því að vitundarvakning á tilvist 

vefhandbókarinnar myndi stuðla að meira samræmi á milli á sveitarfélaga þegar kemur að 

aðgengi og með því væri réttur allra til samfélagsþáttöku betur tryggður (Stjórnarráð Íslands, 

2017c).  

Til eru ýmiskonar verkfæri til að auðvelda fólki aðgengi að vefsíðum, hagsmunasamtök 

fatlaðs fólks gætu reynt að miðla þeim upplýsingum til sinna félagsmanna. Gaman væri að sjá 

spjallmenni (e. chatbot) inni á öllum heimasíðum sveitafélaganna, til að auðvelda fólki að fá 

svör við einföldum fyrirspurnum (Oddur Carl Thorarensen, munnleg heimild, 30. mars 2019).   

Þegar kemur að því að nota heimasíður sveitarfélaganna er mikilvægt að allir hafi greiðan 

aðgang að síðunum þannig að enginn upplifi aðgreiningu. Aðgreining getur ýtt undir andlega 

vanlíðan eða eins og Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) bendir á, að ef fatlað fólk hafi vald yfir 

eigin lífi og þeim aðstæðum sem það er í getur félagsleg staða þeirra orðið betri. 

Með því að hafa allar upplýsingar aðgengilegar þá valdeflist fólk og verður virkara í að taka 

þátt í samfélaginu. Þetta er aðalatriðið í lífsgæðum, sem er ein af grundvallarhugmyndum 

valdeflingar (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2009). Með því að hafa Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

og alla þá löggjöf að leiðarljósi, getur fatlað fólk tekist á við eigin ábyrgð sem gerir fötluðu fólki 

kleift til að öðlast sterka og þroskaða sjálfsmynd. Allir hafa rétt til frelsis og mannréttinda og á 
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fatlað fólk virka ákvörðunartöku um líf sitt (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 2016). 

Hafa skal í huga að uppsettning á vefsíðum sé vel gerð til að mæta þörfum allra, ef þær 

hafa ákveðnar hindranir getur myndast aðgreining, á milli fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks. 

Blindur maður þarf til dæmis allt öðruvísi aðgengi en sá sem er með þroskahömlun (Crow, 

2008; Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006). Með því að gera einfaldar úrbætur á 

vefsíðum er oft hægt að tryggja að fleiri geti nálgast upplýsingarnar og nýtt sér þær (Evans, 

Kennedy og Thomas, 2011). Höfundar og samstarfsmenn telja að úrbóta sé þörf, farið verður 

yfir þær í næsta kafla. 
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6 Leiðir til úrbóta 

Það skiptir máli að fólk sem sér um að útbúa efni fyrir fatlað fólk hafi samráð við það. Hér að 

neðan verður farið yfir þá þætti sem koma að úrbótum. 

6.1 Auðlesið efni  

Alþjóðlegar rannsóknir sýna fram á að í flestum löndum eru yfir 25%  fullorðinna sem ná ekki 

viðmiðum í lestrarhæfni við lok grunnskólagöngu. Hér á Íslandi eru 20% Íslendinga af erlendu 

bergi brotnir (Friðrik Sigurðsson, munnleg heimild, 16.maí.2019). Mikilvægt er að allir hafi 

jafnan aðgang að upplýsingum í samfélaginu. Til að einstaklingur geti tekið upplýstar 

ákvarðanir í sambandi við eigin velferð og líf þarf viðkomandi að vera vel upplýstur. Lífsgæði 

er einnig mikilvægur þáttur, það að geta lesið veitir einstaklingi mikið sjálfsöryggi með því að 

gera viðkomandi kleift að útvíkka sýn sína á veröldina og taka stjórn á eigin lífi. Í gegnum lestur 

getur fólk deilt hugmyndum, hugsunum og reynslu og vaxið sem manneskjur (Nomura, Nielsen 

og Tronback, 2010). 

Í 9. og 10. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) segir að 

Aðildarríkin geri viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fötluðu fólki aðgang til jafns við aðra að 

upplýsingum og samskiptum. Rituðu máli er oft beint að ákveðnum markhópum og getur það 

þess vegna verið mjög fjölbreytilegt. Fræðilegir textar eru til að mynda uppfullir af fræðiorðum 

og tilvitnunum sem fæstir aðrir en þeir sem þekkja efnið skilja (Nomura,  Nielsen og  Tronback, 

2010 

Lögfræðilegur texti getur verið afar flókinn þótt hann ætti að vera mjög skýr til að koma í 

veg fyrir rangtúlkanir. Það að geta lesið og aflað sér upplýsinga gefur fólki aukið sjálfstraust og 

ýtir undir sjálfstæði þess (Inclusion Europe, 2014).  

Hafa skal í huga þegar texti er skrifaður bæði fyrir fatlað fólk og ófatlað fólk, að bakgrunnur 

og reynsluheimur þess getur verið ólíkur. Útskýringar þurfa að vera einfaldar og hnitmiðaðar 

og gott ef textinn er skrifaður í samráði við t.d. fólk með þroskahömlun (Inclusion Europe, 

2014). Mikilvægt er að afla sér upplýsinga um þann markhóp sem höfðað er til. Þess ber að 

geta ef markhópurinn er fullorðið fólk þarf textinn að vera einfaldur en ekki barnalegur 

(Inclusion Europe, 2014). Þá væri hægt að ráðfæra sig við nágranna okkar Norðmenn sem hafa 

útbúið vefsíðuna www.naku.no. Sú vefsíða er eins konar gagnabanki sem heldur utan um efni 

ætlað fólki með þroskahömlun. Á henni er hægt að nálgast auðlesið efni (Naku, 2019). 

Mögulega væri hægt að útbúa sambærilega íslenska vefsíðu þar sem safnað yrði upplýsingum 

sem snúa að málefnum fatlaðs fólks. Þar yrði  hægt að birta auðlesnar útgáfur af greinum.  

Vefsíðan ordbanken.no er orðabanki sem inniheldur auðlesnar útskýringar á flóknum orðum. 

Hægt væri að byggja upp slíkan orðabanka á íslensku á miðlægu síðu (Ordbanken, 2019). 
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Mikilvægt er að notast við auðlesið mál og tryggja að leit sé aðgengileg (Sigurður Sigurðsson, 

2010). Nokkur atriði þurfa að koma fram til þess að hægt sé að gera texta auðlesnari: 

Orðalag: Það skiptir miklu máli að velja rétt orðalag. Þá skal forðast löng orð og reyna að 

komast hjá því að slíta orð í sundur. Útskýringar þurfa að vera einfaldar og hnitmiðaðar. Stuttar 

setningar með skýrum einföldum orðum eru auðveldari að skilja. Fólk tapar frekar samhengi 

textans og týnist ef setning er þung og flókin (Inclusion Europe, 2014). 

Gott er að miða við setningar við 15 orð og hafa í huga að fara ekki yfir 40 orð. Góð setning 

nær lesandanum þegar hún er jákvæð og inniheldur ekki orðatiltæki. Varast skal að  nota 

skammstafanir, undirstrikanir og forðast skal skáletur. Þeir sem eiga erfitt með lestur finnst 

ruglingslegt ef texti teygist yfir á næstu síðu. Gott er að byrja nýja blaðsíðu á nýjum texta. 

Leturgerð og leturstærð skipta miklu máli og er ekki gott að nota feitletraða stafi nema þegar 

þarf að leggja áherslu á mikilvægar upplýsingar. Letur eins og Arial, Futura og fleiri sem flokkast 

undir letrið Sans Serif í Word henta vel og ekki skal fara undir 14 punkta letur (Sigurður 

Sigurðsson, 2010). 

Textinn: Í hverjum texta er gott að aðalatriðin komi fram fremst í setningunni, hugsa „fyrst 

og síðan”. Alltaf er gott að lesa yfir og jafnvel upphátt hvern texta og vera búinn að ákveða 

hvaða aðalatriði eigi að leggja áherslu á. Textinn þarf að vera einfaldur með góðu flæði og 

sleppa skal öllum stikk orðum. Gott er að skipta textanum niður í dálka eða greinaskil þegar 

innihaldið í textanum breytist. Uppsetning textans þarf að vera skýr og góð. Ef nota á 

skýringamyndir þarf stundum að setja textann í textahólf, varast skal þó að ofnota textahólfið. 

Góð regla er að hafa myndir sem eiga að styðja textann á vinstri hluta síðunnar. Við lesum 

texta frá vinstri til hægri og þess vegna er gott að byrja á því að skoða myndirnar sem lýsa 

innihaldi textans. Gott er að miða við 70 stafi í hverri línu. Sjónskertu fólki finnst auðveldara 

að lesa texta ef línurnar eru ekki langar og uppsetning textans er stöðluð. Gott er að lágmarka 

litagleðina og virka stafir vel í sem dekkstum lit eða alveg svörtum. Skærir litir eins og rauður 

og gulur þykja mjög óheppilegir (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

Myndir: Myndir geta lýst aðalatriðum í texta en samt geta aukahlutir á myndunum flækt 

málin og gerir þá myndin ekkert gagn. Myndir geta kveikt áhuga fólks á efninu og hjálpað til 

við að skilja og muna innihald textans (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

 

6.2 Viðmiðunarreglur 

Til eru staðlaðar viðmiðunarreglur um aðgengi eins og WCAG frá W3C sem notast er við þegar 

útbúnar eru vefsíður. W3C (World Wide Web Consortium) er alþjóðlegt samfélag sérfræðinga 

sem vinna saman að því að þróa staðla fyrir veraldarvefinn. Þeirra meginmarkmið er að útbúa 

staðla og viðmiðunarreglur fyrir vefhönnuði (W3C, 2018).  
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WAI (Web Accessibility Initiative) er verkefni sem hófst árið 1997 og felst það í að útbúa 

og viðhalda viðmiðunarreglum WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sem er víða 

álitinn hinn alþjóðlegi staðall fyrir vefaðgengi.  Fyrsta útgáfa af WCAG varð til 5. maí 1999. 

Önnur útgáfa varð að tilmælum 11. desember 2008. WAI eru í samstarfi við samtök fatlaðs 

fólks, stjórnvöld og samtök sem stunda rannsóknir á aðgengi. Vefurinn er í grunninn hannaður 

fyrir alla, óháð tæki, tungumáli, staðsetningu eða getu. Þegar vefurinn nær takmarki sínu, er 

hann aðgengilegur öllu fólki óháð skerðingum (W3C, 2018). 

Áhrif skerðingar fólks hefur minni áhrif á vefnum því hann fjarlægir ákveðnar hindranir 

eins og hömlur á samskiptum og samveru sem margt fólk þarf að takast á við 

raunveruleikanum. Þar af leiðandi getur slæm hönnun á vefsíðum forritum, tækni eða 

verkfærum skapað hindranir sem útiloka fólk frá notkun vefsins (W3C, 2018).  

Samstarf WAI við hin ýmsu samtök fer fram í gegnum fimm aðal leiðir: 

1. Að tryggja, að kjarnatækni vefsins styðji aðgengi 

2. Þróa viðmiðunarreglur fyrir efni á vefnum og verkfæri 

3. Stuðla að þróun á verkfærum til að meta og laga aðgengi 

4. Stuðla að fræðslu 

5. Samræma rannsóknir og þróun sem geta haft áhrif á aðgengi á vefnum í framtíðinni 

(W3C, 2018).  

Frá árinu 2008 hefur stjórnarráðið gefið út vefhandbókina, síðan þá hefur hún verið 

uppfærð tvisvar, árin 2012 og 2014. Markmið handbókarinnar er að samræma vefhönnun 

opinberra aðila, bæta þjónustu við almenning og gæði í tengslum við aðgengi fatlaðs fólks og 

eldri borgara. Þriðji og umfangsmesti kafli handbókarinnar fjallar um aðgengi og nytsemi 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.c).  

Vefhandbókin byggir á WCAG viðmiðunarreglunum frá W3C sem eru til þess fallnar að 

nýtast öllum. Alþjóðlegar rannsóknir sýna fram á að á milli 10 til 15% prósent vefnotenda er 

fatlað fólk. Stærstur hluti þessa hóps er í erfiðleikum með músarnotkun og geta óaðgengilegar 

vefsíður því verið þeim hindrun (Stjórnarráð Íslands, e.d.d.).  

Í vefhandbókinni má finna kafla um aðgengisprófanir sem fer yfir hvernig opinberar 

stofnanir geta prófað hvort vefurinn þeirra uppfylli kröfur um aðgengi. Eins er bent á ýmis 

verkfæri sem geta nýst í slíkar prófanir (Stjórnarráð Íslands, e.d.c).  

6.3 Spjallmenni 

Spjallmenni eru forrit sem notast við gervigreind til að svara algengustu spurningum frá 

notendum. Notandinn upplifir eins og hann sé að skrifast á við raunverulega manneskju en er 
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í raun að tala við forrit sem hefur verið kennt að svara algengustu spurningum notenda. Ef 

spjallmennið fær spurningu sem það getur ekki svarað getur það til dæmis gefið viðkomandi 

upp símanúmer og / eða tölvupóstfang sem vísar þá viðmælanda til manneskju sem þá gæti 

svarað á auðskiljanlegu máli spurningunni sem borin var fram (botpress, 2018). 
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Lokaorð  

Eftirgrennslan okkar gaf okkur innsýn í heim fatlaðs fólks þegar kemur að því að leita 

upplýsinga á heimasíðum sveitarfélaganna. Aðgengi fólks er grundvallar mannréttindi allra 

samfélagsþegna. Í því ljósi ættu upplýsingar að vera aðgengilegar á þann hátt að allir geti 

fundið það sem þeir leita að á veraldarvefnum. Aðgengi að upplýsingum er valdeflandi fyrir 

fatlað fólk sem oft býr við mismunun.  Ef hugað væri betur að þessum hópi myndi hann upplifa 

meira sjálfræði til jafns við annað fólk.   

Höfundar útbjuggu gátlista sem mun verða notaður með næsta hóp sem gæti komið auga 

á aðrar hindranir sem þyrfti þá að gera úrbætur á. Samstarfshópurinn mætti nokkrum 

hindrunum og er því þörf að úrbótum.  

Okkar von er sú að netaðgengi verði betrumbætt svo fatlað fólk valdeflist og verði 

sjálfstæðara og upplifi að það sé hluti af samfélagsþegnum þessa lands.  Við vonum að fatlað 

fólk fái að njóta sömu mannréttinda og aðrir og að úrbætur á þessum þáttum verði gerðar sem 

fyrst til að koma i veg fyrir aðgreiningu. Við viljum samfélag margbreytileikans, samfélag fyrir 

alla og samfélag án aðgreiningar. 
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Viðauki A: Gátlisti fyrir notendaprófanir á heimasíðum sveitarfélaga 

 

Verkefni Gekk vel   GEKK 

erfiðlega 

Gekk 

ekki 

Hversu auðvelt finnst þér að stækka 

letrið á heimasíðu sveitarfélagsins?  

   

Hversu auðvelt finnst þér að breyta lit, 

leturgerð og bakgrunnslit á heimasíðu 

sveitarfélagsins? 

   

Hversu auðvelt finnst þér að finna 

símanúmer þjónustuversins?  

   

Hversu auðvelt finnst þér að finna 

opnunartíma þjónustuversins?  

   

Hversu vel gekk þér að finna talgervil  

hvernig gekk að láta hann lesa 

upplýsingarnar sem þú varst að leita 

að?  

   

Hversu auðvelt fannst þér að finna 

þær upplýsingar inni á „leit“ sem við 

báðum þig um? 

   

Hversu auðvelt fannst þér að skilja 

upplýsingarnar sem þú fannst? 
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