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Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um það hvernig fólk með taugaþrosafrávik getur upplifað hamlanir á 

veraldarvefnum. Hér er meðal annars um að ræða raskanir á borð við ADHD, einhverfu og 

áráttu- og þráhyggjuröskun. Taugaþroskafrávikum fylgir gjarnan skynnæmni sem gerir það 

að verkum að litir, hljóð, hreyfingar og mynstur geta truflað notendaupplifunina og jafnvel 

skapað jaðarsetningu þar sem fólk á erfitt með að nálgast upplýsingar eða sinna erindum 

sínum á netinu. Hér er um heimildaritgerð að ræða þar sem leitað var að heimildum sem 

annars vegar gerðu fötlunarfræði og ólíkum taugaþroskafrávikum skil. Einnig var leitað 

heimilda um algilda- eða inngildandi hönnun og leitast við að skilja hvernig slík hönnun 

styður við þennan umrædda hóp notenda internetsins. Hugbúnaðarverkfræðingar, forritarar 

og hönnuðir hafa hingað til frekar einblínt á blinda, sjónskerta og heyrnarskerta. En svo 

virðist sem það örli á því að þeir leitist við að koma til móts við þann hóp fólks sem hefur 

taugaþroskafrávik. Ein af þeim leiðum sem sumir hafa farið er að setja ákveðin viðmið til 

að fara eftir. Hins vegar virðist sem lítið hafi verið rætt við þennan notendahóp þannig að 

viðmiðin eiga ekki alltaf við. Til eru síður sem notendur geta aðlagað að sínum þörfum en 

þannig síður gætu hentað þessum notendahópi enda er hann misleitur og útilokað að finna 

eina formúlu sem hentar öllum.  
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Inngangur  

 

Að hugsa sér ef langflest þessari jörð væru bundin við hjólastól og mikill minnihluti fólks 

gæti gengið upprétt. Hvaða áhrif hefði það á hönnun og aðgengi bygginga? Í fyrsta lagi 

væru stigar eflaust ónauðsynlegir. Hver þarf stiga sem notar hjólastól? Í öðru lagi þyrftu 

dyr ekki að vera tveggja metra háar. Sennilega myndi nægja að hafa þær hundrað og 

fimmtíu sentímetra á hæð og ef til vill hundrað og tuttugu sentímetra á breidd. Borðin væru 

afar lág og stólar væru sjaldgæfir. Hver þyrfti líka stól ef hán notaðist við hjólastól? Hvaða 

áhrif hefði þetta á gangandi fólk? Sennilega þyrfti það að heyja réttindabaráttu hinna 

gangandi þar sem barist væri fyrir því að fá fleiri stóla í opinberar byggingar. 

Húsgagnaverslanir seldu líklega ekki stóla. Þá væri aðeins hægt að fá í sérverslunum fyrir 

gangandi fólk (fatlaða). Þau gangandi þyrftu að beygja sig til þess að komast í gegnum dyr. 

Það væri erfitt fyrir þau að vinna í eldhúsinu þar sem eldhúsbekkirnir væru svo lágir. Sé 

þessi hugmynd tekin lengra má ímynda sér að hjólastólar væru sérútbúnir og gætu verið 

hækkanlegir og lækkanlegir allt eftir því hvað notendur þeirra þyrftu að gera hverju sinni. 

Þannig gætu þau náð ógnarhátt upp sitjandi í stólnum sínum, á meðan hin gangandi þyrftu 

að fara í sérverslun til þess að kaupa sér stiga. Trúlega þyrftu þau jafnframt að sækja um 

niðurgreiðslu frá Sjúkratryggingum til þess að fjármagna stigann sem líklega væri afar 

dýr.1 

 Þessi hugmynd er fengin að láni (og útfærð) úr bókinni Disability and the Interntet. 

Hún slær tóninn í þessari ritgerð sem fjallar um aðgengi fólks með taugafjölbreytni eða 

sem er oft kallað taugaþroskaleg frávik. Hún snýr öllu á haus og sýnir á hvaða hátt fötlun 

felst í manngerðum og félagslegum hindrunum. Sama gildir um það aðgengi sem hér er til 

skoðunar og snýr ekki að raunheimum heldur netheimum þar sem interntetið er farið að 

gegna veigamiklu hlutverki í daglegu lífi fólks hvort heldur sem er það að borga reikninga, 

skila riterðum, skrá sig í sambúð eða eiga í félagslegum samskiptum. Þótt netið spari fólki 

sporin er þar ekki allt sem sýnist og manngerðar hindranir sem þar eru geta verið fatlandi.  

 
1 Paul T. Jaeger, Disability and the Internet: Disability in the Internet Age, (London: Lynne Rienner 
Publishers, 2012), 19, VitalSource Booshelf.  
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 Áhugi minn á þessu viðfangsefni sprettur úr eigin reynslu sem manneskja á rófi 

taugafjölbreytileikans (e. neurodiversity). Það gerir það að verkum að ég skynja og bregst 

við áreiti á annan hátt en gengur og gerist. Þessi upplifun snertir öll skilningarvitin en í 

mínu tilfelli hefur sjónrænt áreiti og hljóð hvað mest áhrif. Þetta getur haft veruleg áhrif á 

daglegt líf. Þótt áreitið sé sennilega meira í efnisheimum þá getur internetið einnig verið 

yfirþyrmandi staður að vera á. Þess vegna spyr ég hvort hönnuðir þurfi að taka tillit til 

þessara notenda Vefsins sem hafa taugaþroskafrávik, og þá með hvaða hætti þeir gera það. 

Hér verða hugtökin algild hönnun og ableismi kynnt. Hugmyndum og sögu um 

aðgengismál á Vefnum verða gerð nokkur skil. Auk þess sem hönnunarferlum sem gera 

ráð fyrir fötluðum og öldruðum er lýst. Rætt verður um mikilvægi þess að huga að 

fagurfræði hönnunar fyrir þá sem búa við fatlanir eða raskanir. Þá verður einnig tæpt á 

sameiginlegum einkennum þeirra sem búa við taugaþroskafrávik sem geta leitt til þess að 

aðgengi þeirra að Vefnum og notkunarmöguleikar séu skertir. Að lokum verður rætt um 

það hvernig hönnuðir hafa reynt að koma til móts við þennan hóp notenda.  

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að nauðsynlegt er að huga að þörfum 

þessa viðkvæma notendahóps sem búa við taugaþroskafrávik. Auk þess sem hönnuðir og 

hugbúnaðarverkfræðingar eru í auknum mæli farnir að huga að þessum málaflokki þó að 

þeir nálgist viðfangsefnið með ólíkum hætti og séu enn að þreifa sig áfram í þeim efnum. 
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1. Fötlunarfræði, ableismi og algild hönnun 

Til þess að skilja stöðu algilds notendaviðmóts á internetinu er gott að átta sig á 

hugmyndafræðilegum grunni fötlunarfræðinnar. Einnig er nauðsynlegt að gera ableisma 

nokkur skil. Enda leiddu þessir þættir og réttindabarátta fatlaðra til þess sem við þekkjum í 

dag sem algilda hönnun.  

 

1.1 Fötlunarfræði 

Fötlunarfræði eru hluti af réttindabaráttu fatlaðs fólks og berst gegn útilokun frá venjulegu 

lífi og fyrir fullri samfélagsþátttöku.2 Fötlunarfræðin sprettur upp úr pólitísku umróti og 

ólgu sem átti sér stað á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum og 

Bretlandi. Þessi tími einkenndist af réttindabaráttu ýmissa minnihlutahópa, þar á meðal 

kvenna, samkynhneigðra og litaðra kynþáttahópa. Hefðbundin vísindi og fræði áttu þátt í 

að skapa og viðhalda kúgandi skilningi gagnvart minnihlutahópum af ýmsum gerðum. 

Félagsvísindalegar kenningar um persónulegar aðstæður fólks, hvað varðar 

fjölskyldumynstur, atvinnu, líkama og frávik, voru gjarnan neikvæðar og niðurlægjandi.3  

 Fötlunarfræðin andmæla þeim almenna skilningi að fötlun sé persónulegur 

harmleikur og benda þess í stað á að umhverfið, menningin og samfélagið eigi ríkan þátt í 

því að móta líf fatlaðra einstaklinga.4 Hið svo kallaða breska félagslega líkan um fötlun 

sem rakið er til áttunda áratugar tuttugustu aldar leiddi til róttækra hugmynda um 

aðgreiningu hinnar líkamlegu skerðingar frá félagslega þættinum, fötluninni. Félagslegt 

líkan fötlunar hefur ekki aðeins haft frelsandi áhrif á einstaklinga heldur hefur það einnig 

knúið af stað breyttum rannsóknarháttum þegar kemur að reynslu fatlaðs fólks. Þannig 

snúast rannsóknir í fötlunarfræðum ekki lengur um skerðingu einstaklingsins heldur um 

félagslegar hindranir í umhverfinu sem hefta hann.5 Baráttufólk innan hreyfingarinnar 

hefur einnig staðfastlega sýnt fram á að fatlað fólk sé sjálft sérfræðingar í sinni eigin 

skerðingu og það sé engin sérþekking á upplifun einstaklingsins falin í tölfræðigögnum 

 
2 Rannveig Traustadóttir, „Kynferði og fötlun,“ Í Rannsóknir í félagsvísindum VI: Félagsvísindadeild, ritstj. 
Úlfar Hauksson (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2005), 263. 
3 Sama heimild, 263–264. 
4 Sama heimild, 264. 
5 Jenny Morris, „Impairment and disability: Constructing an ethics of care which promotes human rights,“ 
Hypatia 16, nr. 4, (2001): 7. 
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ríkisstofnanna, svo dæmi sé nefnt. Að þessu leyti hefur fötlunarfræðihreyfingin fylgt 

fordæmi femínismans um „eignarhald“ einstaklings á sinni eigin persónulegu reynslu.6  

 Fatlað fólk er mjög fjölbreytilegur samfélagshópur sem er samansettur af fólki með 

ýmis konar líkamlega og hugræna eiginleika. Í mörgum tilfellum er það eina sem fólk 

innan þessa hóps á sameiginlegt aðeins það að upplifa samfélagslegar afleiðingar 

takmarkana í umhverfinu; það að falla á einhvern hátt út fyrir normið, upplifa félagslega 

útilokun og hafa annars konar getu.7 

 

1.2 Ableismi 

Hugtakið ableismi er stundum þýtt sem „getuhyggja“og nýtist til þess að skilja þær 

hindranir sem verða á vegi fatlaðs fólks vegna fordóma í samfélaginu. Orðið er skylt 

hugtökunum „rasismi“ og „sexismi“ og hjálpar til við að skilja að fötlun er félagslegt 

fyrirbæri.8  

Ableismi er flókið fyrirbæri sem teygir anga sína víða og eru til ýmsar 

skilgreiningar á því. Víða er vísað í skilgreiningu Veru Chouinard á ableisma en hún er 

róttækur, feminískur landfræðingur sem hefur einbeitt sér að rannsóknum tengdum reynslu 

fatlaðra kvenna. Skilgreining hennar á ableisma hljóðar svona: „...[H]ugmyndir, venjur, 

stofnanir og félagsleg tengsl sem gera ráð fyrir fullri líkamlegri getu og gerir það að 

verkum að fólk með skerðingu færast á jaðarinn[...] og verða að mestu ósýnilegt í augum 

„hinna““.9  

Fötlunarfræðingurinn Fiona Kumari Campbell segir helsta eiginleika ableisma vera 

fólginn í þeirri hugmynd að fötlun eða skerðing sé í grunninn neikvæð og ætti að vera 

lagfærð, læknuð eða afmáð.10 Ableismi hefur þannig áhrif á fólk með bæði sýnilegar og 

ósýnilegar skerðinar hvort sem þær eru af líkamlegar eða hugrænar af toga.11  

Á meðan rannsóknum á alls kyns fordómum fleygir fram virðist sem rannsóknir á 

ableisma séu að stíga sín fyrstu skref. Ableismi er á sinn hátt óþægilegt fyrirbæri. Ekki síst 

 
6 Jenny Morris, „Impairment and disability: Constructing an ethics of care which promotes human rights,“ 8. 
7 Jaeger, Disability and the internet: Disability in the Internet Age, (London: Lynne Rienner Publishers, 
2012), 22. 
8 Michelle R. Nario-Redmond, Contemporary Social Issues, Ableism: The Causes and Consequences of 
Disability Predjudice, (Bandaríkin: John Wiley & Sons, Inc., 2020), 5. 
9 Vera Chouinard, „Making space for disabling differences: challenging ableist geographies,“ Environment 
and Planning D: Society and Space 15, nr. 4 (1997): 380. 
10 Fiona Kumari Campbell, Contours of Ableism: The Production of Disability and Abledness (Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2009), 5. 
11 Michelle R. Nario-Redmond, Ableism: The Causes and Consequences of Disability Predjudice, 
Contemporary Social Issues 4 (Bandaríkin, John Wiley & Sons, Inc., 2020), 5. 



 

9 
 

vegna þess að öll getum við á einhverjum tímapunkti lífsins orðið hluti af hópi fatlaðra sem 

gæti verið eitthvað sem mörg þeirra óttast sem ekki þekkja vel til fötlunar.12  

Hér kemur brot úr ljóðinu „Ableism“ eftir Mariu Palacios: 

 
Ableism is when you think I don’t have a disability because you can’t see it. Ableism is 
expecting me to always be brave like Pollyanna. Ableism is thinking that if I’m in a bad 
mood, it must be because I’m disabled, and I must have a “chip on my shoulder.” 
Ableism is expecting me to shoulder your ableist beliefs because the weight of my 
differences are too heavy for you to carry. Ableism is me having to carry the guilt you 
force upon me.13  
 

1.3 Algild hönnun 

Algild hönnun er framsækin hönnunarstefna sem beitir sér gegn óaðgengilegu umhverfi og 

hlutum sem skerða aðgengi fatlaðs fólks.14 Hún skoðar það hvernig hægt er að skilgreina 

hamlandi þætti félagslegrar uppbyggingar og finna lausnir á þeim vanda sem upp kemur 

hverju sinni.15 Hægt er að rekja uppruna algildrar hönnunar til Bandaríkjanna þar sem 

særðir hermenn börðust fyrir borgaralegum réttindum sínum eftir Víetnamstríðið á sjöunda 

áratugnum.16  

Markmið algildrar hönnunar er að gera umhverfi og hluti eins nothæfa og hægt er fyrir allt 

fólk. Helst þarf hönnunin að vera nothæf án innleiðslu sérhæfðrar hönnunar eða 

utanaðkomandi aðlögunar.17 Algild hönnun byggir á sjö meginviðmiðum:18 

 
12 Morris, „Impairment and disability: Constructing an ethics of care which promotes human rights,“ 2–3. 
13 Sama heimild, 36. 
14 Rob Imrie, „Universalism, universal design and equitable access to the built environment,“ Disability and 
Rehabilitation 34, nr. 10 (2012): 875, doi: 10.3109/09638288.2011.624250. 
15 Sama heimild, 876. 
16 Sama heimild, 874. 
17 Sama heimild, 873. 
18 M F Story, „Maximizing usability: the principles of universal design,“ Assist Technol. 10, nr. 1 (1998):4–
12, https://doi.org/10.1080/10400435.1998.10131955. 

Mynd 1: Sjö meginviðmið algildrar hönnunar. 
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 Talið er að algild hönnun geti skipt sköpum þegar kemur að sjálfstæði og virkni 

fólks og að hönnun með heilbrigði að leiðarljósi geti dregið úr fötlun. Vörur hannaðar eftir 

hugmyndum algildrar hönnunar eru oft á tíðum sveigjanlegar, auðveldar í notkun og 

jafnvel hægt að laga að þörfum notandans. Þó virðist vera ómögulegt að gera ráð fyrir 

margbreytileika hverrar einustu manneskju í hönnunarferlinu og því er ólíklegt að ein lausn 

geti átt við alla. Algild hönnun er þó hugsuð sem ákveðin gerð af hönnunarsiðferði sem er 

gagnrýnin á bæði hluti sem og rými sem grafa undan aðgengi fólks. Hönnun sem hamlar 

aðgengi fólks getur meðal annars verið hönnun sem er of stöðluð eða viðbætur við hönnun 

sem eru einungis til þess gerðar að bæta upp fyrir lélegt aðgengi.19 

Hönnun getur mismunað fólki með margvíslegum hætti og snýst hugmyndafræði 

algildrar hönnunar um að fyrirbyggja þessa mismunun. Það þarf að gerast þannig að 

athygli sé ekki beint að líkama eða skerðingu einstaklingsins.20 Þess háttar hönnun getur 

beint sjónum hönnuða frá ableisma og hvatt þá til þess að horfa á hönnunarferlið frá öðru 

sjónarhorni sem felst í því að skoða þau félagslegu áhrif sem hönnunarferlið sjálft og 

útkoma þess hefur í för með sér.21 Einnig er mikilvægt að hugað sé að aðgengismálum í 

upphafi hönnunarferlisins. Það eru margir kostir sem fylgja því að skoða aðgengi sem hluta 

af heildarmyndinni strax frá byrjun, ekki síst hvað varðar fagurfræði. Þegar aðgengismál 

eru geymd þar til við lok vinnslu verksins er hætta á því að það komi niður á útliti þess við 

verklok.22  

Þó að algild hönnun eigi sér marga kosti þá er hún ekki hafin yfir gagnrýni. Hún 

hefur verið sökuð um það að vera ópraktísk, óskýr, of tæknileg og jafnvel erfið í 

framkvæmd í mörgum tilfellum og fyrir það að setja þarfir markaðsins í forgang.23  

Algengt er að stofnanir reyni að sannfæra fyrirtæki um ágæti algildar hönnunar sem 

tæki til þess að auka hagnað. Hún hefur einnig verið gagnrýnd fyrir það að byggja á þeirri 

hugmynd að hægt sé að fara með alhæfingar um mannlegt eðli og að í grunninn svipum við 

 
19 Rob Imrie og Rachael Luck, „Designing inclusive environments rehabilitating the body and the relevance 
of universal design,“ Disability and Rehabilitation 36, nr. 16 (júlí 2014): 1316, 
doi:10.3109/09638288.2014.936191. Sjá einnig: Imrie, „Universalism, universal design and equitable access 
to the built environment,“ Disability and Rehabilitation 34, nr. 10 (2012): 875, 
doi:10.3109/09638288.2011.624250. 
20 Imrie, „Universalism, universal design and equitable access to the built environment,“ 874–875. 
(Ritvinnsluforritið uppfærði ekki heimildarnúmer og því vantar heimildarfærslu númer 21.) 
21 Imrie og Luck, „Designing inclusive environments rehabilitating the body and the relevance of universal 
design,“ 1316. 
22 Imrie, „Universalism, universal design and equitable access to the built environment,“ 874–875. 
23 Sama heimild. 
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öll hvert til annars.24 Þau sem aðhyllast algilda hönnun hafa einnig verið sökuð um 

óbilandi trú á kraft tækninnar, sannfæringu um að tæknilegt inngrip sé besta lausnin og að 

best sé að bæta eldri tækni með nýrri og uppfærðri tækni.25 Einnig hefur verið bent á að 

áhersla á tæknilegar lausnir sé of mikil og að mikilvægara sé að ráðast í 

grasrótarframkvæmdir þar sem vandinn sem fatlað fólk stendur frammi fyrir sé fyrst og 

fremst af samfélagslegum meiði en ekki tæknilegum. Mikilvægt sé því að þróa hönnunina 

með tilliti til félagslega þáttarins. Enn sem komið er virðist algild hönnun oft frekar 

einblína á líkamlega þáttinn heldur en þann félagslega og menningarlega.26 

 

1.4 Aðrar hönnunarstefnur 

Ýmsar aðrar hönnunarstefnur sem hvetja hönnuði til þess að gera ráð fyrir fötluðum og 

öldruðum í hönnunarferlinu, hafa komið fram á sjónarsviðið. Þar má nefna inngildandi 

hönnun (e. inclusive design) og hönnun fyrir öll (e. design for all). Þessar stefnur eru í 

grunninn keimlíkar en eiga uppruna sinn í mismunandi löndum. Algild hönnun á uppruna 

sinn í Bandaríkjunum og í Japan á meðan inngildandi hönnun og hönnun fyrir öll eiga 

uppruna sinn að rekja til Bretlands og Evrópu.27 Þessar hönnunarstefnur hafa marga kosti 

en bent hefur verið á að samtal við fatlað fólk komi of seint inn í hönnunarferlinu.28 

Stundum er þátttaka notanda í hönnunarferlinu jafnvel talin of kostnaðarsöm, tímafrek eða 

á annan hátt óheppileg og þá er oft gripið til þess að skapa tilbúnar persónur. Þessum 

persónum er lýst með stuttum texta, nafni og mynd og eiga að hvetja hönnuði til þess að sjá 

fyrir sér þarfir notenda.29  

Í ritinu, User-Sensitive Inclusive Design stinga höfundar upp á aðferð sem ber nafn 

greinarinnar og mætti þýða á íslensku sem „notenda-næm inngildandi hönnun“.30 

Höfundarnir benda á mikilvægi þess að hönnuðir þrói með sér raunverulega samkennd með 

fólkinu sem á eftir að nota vörur þeirra. Þeir benda einnig á að ef til vill ætti að reiða sig 

 
24 Steven Seidman, Contested knowledge: social theory today (Oxford: Blackwell Publishing Limited, 2004), 
201. 
25„Universal design: is it really about design?,“ Information Technology and Disabilities Journal, 2003, 
http://itd.athenpro.org/volume9/number2/tobias.html. 
26 Imrie, „Universalism, universal design and equitable access to the built environment,“ 876–878. 
27 Ann Heylighen, Matteo Bianchin, „How does inclusive design relate to good design? Designing as a 
deliverative enterprise,“ Design Studies 34, nr. 1 (janúar 2013): 93, 
https://doi.org/10.1016/j.destud.2012.05.002. 
28 A. F. Newell o.fl., „User-Sensitive Inclusive Design,“ (júlí 2020): 235, doi:10.1007/s10209-010-0203-y. 
29 Russel Marshall o.fl., „Design and evaluation: End users, user datasets and personas,“ Applied Ergonomics 
46, B hluti (janúar 2015): 311,  http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2013.03.008.   
30 Sama heimild. 
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minna á þá hönnunarstaðla og lista sem snúa að aðgengismálum en gert hefur verið hingað 

til.31 Þeir hvetja hönnuði til þess að gefa sér tíma til þess að hitta fatlað fólk og eldri 

borgara og fá sér kaffi með þeim snemma í hönnunarferlinu, kynnast þeim og fá 

hugmyndir í sameiningu og upplifa gagnkvæman innblástur.32 

 

1.5 Fegurð og aðgengileg hönnun 

Gæti verið að hönnuðir telji að fötluðu fólki, og þeim sem eldri eru, skorti fegurðarskyn? 

Oft virðist gengið út frá því að þessir hópar meti gæði hluta eingöngu útfrá fúnksjón. Þetta 

er sérstaklega áberandi í vörum þar sem hönnuðurinn hefur ekki gefið sér tíma til þess að 

kynnast einstaklingum sem kynnu að nota vöruna og mynda við þá tilfinningaleg tengsl.33 

Höfundar áðurnefndar greinar benda á að þau stoðtæki sem hafa ekki verið hönnuð með 

tilliti til fagurfræði, sé frekar hent eða séu jafnvel aldrei notuð. Fagurfræði skiptir máli 

þegar kemur að aðgengi. Þeir vilja meina að aðgengi þurfi ekki að vera á kostnað 

skemmtilegra hugmynda. Þeir telja að notenda-næm inngildandi hönnun þurfi ekki 

endilega að vera ósýnileg heldur gæti hún á tíðum verið ofur-sýnileg, aðlaðandi og jafnvel 

ögrandi.34  

Hér hafa hugtökin algild hönnun og abelismi verið kynnt til sögunnar. Auk þess hefur 

hugmyndum fötlunarfræðinnar verið gerð skil. Þar er bent á mikilvægi aðgengis fyrir alla 

og tæpt á hugmyndum um notendavæna hönnun og fagurfræði.  

En hvernig koma þær veraldarvefnum við? Það þarf að gæta þess að ableismi ýti 

ekki undir jaðarsetningu ákveðinna hópa á internetinu. Getur algild hönnun komið í veg 

fyrir það með einhverjum hætti? Gæta þarf þess að hönnuðir séu í virku samtali við 

fjölbreytilegan hóp notenda, ekki síst fatlaða og taugahinsegin fólk. 

  
 
 
 
 

 
31 Marshall o.fl., „Design and evaluation: End users, user datasets and personas,“ 311. 
32 Sama heimild, 238. 
33 Sama heimild, 237. 
34 Sama heimild.  
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2. Hugmyndin um Internet fyrir alla 

Internetið tók að þróast á sjöunda áratugnum. Í upphafi var það einungis í textaformi og 

tengdi saman tölvur háskóla og rannsóknarstofnana en fór síðan í almenna notkun u.þ.b. 

þrjátíu árum síðar.35 Einu notendur internetsins á þessum tíma var fagfólk á sviði 

tölvuvísinda og starfsfólk innan bandaríska hersins. Það hugaði ekki að miklu leyti að 

hönnuninni enda var notkun internetsins einskorðuð við þennan fámenna hóp. Þó þykir 

þessi tími internetsins hafa verið aðgengilegri fötluðum en hann er í dag.36  

 

2.1 Internetið 

Hópur notenda internetsins stækkaði í kjölfar þess að rannsóknarfólk tók að átta sig á 

kostum þess að eiga samskipti í gegnum það og úr því þróaðist samskiptaleið sem við 

þekkjum í dag sem tölvupóst. Þriðjungur allrar umferðar sem fór í gegnum internetið voru 

tölvupóstsamskipti og lögð var meiri áhersla á að fólk gæti átt samskipti sín á milli í 

gegnum netið, ekki bara tölvur.37  

 Internetið varð með tímanum auðveldara í notkun og krafðist sífellt minni 

sérþekkingar notenda. Árið 1992 var lagahömlum um notkun þess í gróðaskini aflétt.38 

Auk þess hætti bandaríska ríkið að fjármagna stoðir internetsins.39 Árið áður hafði ný tækni 

komið til sögu og varð mikilvægt skref í framþróun internetsins og kallaðist hún World 

Wide Web, sem hér mun vera kallað „Vefurinn“. Tim Berners-Lee var höfundur þessarar 

nýju tækni og lagði hann ríka áherslu á algildi og þá sérstaklega hvað varðar aðgengi óháð 

kunnáttu og skerðingu fólks. Hann sá fyrir sér að í gegnum Vefinn myndi internetið vera 

opið og aðgengilegt rými og það varð raunin fyrir hinn almenna notanda. Umræðan um 

aðgengi fatlaðra að internetinu var ekki ný af nálinni. Á níunda áratugnum spáði Gregg 

Vanderheiden, prófessor í upplýsingatækni, því að fatlaðir myndu þurfa að reiða sig á 

tölvur í sínu daglega lífi.40 Hann reyndist sannspár en draumar um raunverulega opið og 

aðgengilegt internet brustu þegar áðurnefndum lagahöftum um viðskipti á internetinu var 

aflétt.41 Almenningur streymdi að hinu nýja interneti. Á sama tíma tóku markaðsöflin yfir 

 
35 Katie Ellis og Mike Kent, Disability and New Media, (New York: Routledge, 2011), 67. 
36 Jaeger, formáli að Disability and the internet: Confronting a digital divide, viii. 
37 Ellis og Kent, Disability and New Media, 67–68. 
38 Sama heimild, 68. 
39 Sama heimild, 79. 
40 Sama heimild, 68. 
41 Sama heimild, 72. 
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og hugmyndafræði kapítalismans og markaðsins ruddust inn á sviðið. Markaðurinn tók yfir 

þjónustu tölvupósts, vefhýsingu, skráningu léna, aðgang að sjálfu internetinu, miðlun 

kláms og netverslun. Úr varð það sem oft hefur verið líkt við gullæði og kallast oft á ensku 

„dot-com bubble“. Aðgengismál voru á undanhaldi nema hvað varðar aðgang fyrir 

viðskiptavini. Talið var að fyrirtæki á netinu þyrftu að verða stór á skömmum tíma og þótti 

það vera svo mikilvægt að mörg þeirra sættust jafnvel á það að stækka á kostnað gróða. Að 

lokum sprakk sápukúlan og við upphaf þessarar aldar höfðu flest fyrirtæki á vefnum orðið 

gjaldþrota.42 Amazon og Google eru á meðal þeirra fáu sem lifðu af.43 

 Í kjölfar þessarar kreppu var haldin ráðstefna sem var kölluð Web 2.0. þar sem farið 

var yfir framtíð markaðsins á internetinu og litið yfir það sem betur hefði mátt fara. 

Niðurstaðan var sú að þau fyrirtæki sem lifðu af voru þau sem höfðu sankað að sér 

stærstum notendahópi. Hugmyndin var sú að þjónusta vefsíðna yrði betri því stærri sem 

þær urðu. Að notendur og þróunaraðilar mynduðu eins konar samstarf í gegnum 

gagnasöfnun. Vara myndi þróast í takt við kraft hópsins. Loforðið var, þó reyndar óbeint, 

að eftir því sem fleiri notendur krefðust aðgengis fyrir fatlaða á internetinu því betra myndi 

aðgengið verða.44 Raunin reyndist önnur. Þessi hugsun virðist frekar hafa skapað aukinn 

vanda þegar kemur að aðgengi, þvert á það sem allir draumar Vefsins byggðu upprunalega 

á.45 Þrátt fyrir lagaákvæði í Bandaríkjunum (Section 508)46 um jafnt aðgengi á internetinu 

hafa þessi mál hvorki batnað né verið áberandi í fréttaumfjöllun, samfélagsumræðu eða 

rannsóknum.47 Ef við viljum breyta þessu skiptir máli að við hættum öll að líta á fötlun 

sem persónulegan vanda og förum að sjá hana sem menningarlegt fyrirbæri, jafnvel 

menningarlega sjálfsmynd í samræmi við þær hugmyndir sem koma fram í fyrsta kafla.48 

Þegar öllu er á botninn hvolft er vandinn ekki einungis hönnunarlegs eðlis.49 

 
42 Ellis og Kent, Disability and New Media, 72–73. 
43 Sama heimild, 76. 
44 Sama heimild, 75–76. 
45 Sama heimild, 77. 
46 Jaeger, Disability and the internet: Confronting a digital divide, The Digital Divide, 53. 
47 Jaeger, formáli að Disability and the internet: Confronting a digital divide, viii. 
48 Sama heimild. 
49 Imrie, „Universalism, universal design and equitable access to the built environment,“ 877. 
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2.2 Samfélagsleg þátttaka á internetinu 

Alls kyns grundvallarþjónusta færist sífellt í auknum mæli á internetið: Menntun, atvinna, 

hinar ýmsu opinberu stofnanir og jafnvel samskipti.50 Raunar er nánast ómögulegt að taka 

þátt í samfélaginu án nokkurrar aðkomu internetsins.51  

Ef aðgengismál halda áfram að lúta í lægra haldi þá gæti það þýtt að internetið 

verði enn ein hindrunin í fullri samfélagsþátttöku fatlaðra. Internetið bíður þó upp á marga 

möguleika, til dæmis hvað varðar pólitíska þátttöku og aðgengi fatlaðra einstaklinga að 

stafrænu samfélagi fólks sem glímir við sams konar skerðingu. Einnig gefur internetið 

fólki færi á að kynnast öðrum jafningjagrundvelli og þá á þann hátt sem undirstrikar ekki 

skerðingu þess.52   

 

2.3 Opinberir vefir á Íslandi 

Nýlega hafa opinberar stofnanir á Íslandi tekið að efla stafræna þjónustu og hefur það orðið 

eitt af forgangsmálum stjórnvalda. Markmiðið er að Ísland verði fremst á meðal þjóða 

þegar að kemur stafrænni þjónustu frá hinu opinbera.53 Íslenska ríkið virðist ekki hafa sett 

upp lög hvað varðar aðgengisstaðla en komið hefur verið á laggirnar aðgerðaráætlun þar 

sem leitast er við að uppfylla alþjóðlega staðla þegar við kemur öryggis- og 

aðgengisskilyrðum.54  

Úttekt var gerð á opinberum vefum, hvað aðgengi snertir, en þegar kemur að 

aðgengi fatlaðra virðist áherslan aðallega vera á aðgengi blindra og sjónskertra.55 Þetta er í 

takti við það sem Paul T. Jaeger talar um í bók sinni Disability and the Internet. Þar 

gagnrýnir hann notkun staðla á borð við Section 508 og WCAG. Þar er fremur horft á 

skerðingar sem snerta skynjun á borð við heyrn og sjón en hugrænar skerðingar, á borð við 

námsörðugleika, ADHD, einhverfu og aðrar þroskaraskanir. Hann segir rannsóknir á 

notendaviðmótum fyrir þennan hóp vera af skornum skammti.56   

 
50 Jaeger, formáli að Disability and the internet: Confronting a digital divide, viii. 
51 Jaeger, Disability and the internet: Confronting a digital divide, 1. 
52 Jaeger, formáli að Disability and the internet: Confronting a digital divide, vii. 
53 „Úttektir á opinberum vefjum,“ Stjórnarráð Íslands, sótt 12. október 2021, 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/stafraent-island/opinberir-vefir/uttektir-a-opinberum-vefjum/. 
54 Sama heimild. 
55 Sama heimild. 
56 Jaeger, Disability and the internet: Confronting a digital divide, 51. 
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Áðurnefnd úttekt á opinberum vefsíðum fór fram bæði í gegnum handvirkt ferli og 

sjálfvirkt, þar sem notast er við tölvubúnað til greiningarinnar.57 Slík úttekt hefur verið 

gerð sjö sinnum á opinberum vefum ráðuneyta, stofnana og sveitarfélaga en síðast var hún 

framkvæmd árið 2017. Það ár var sérstök áhersla lögð á viðmót og notendaupplifun og 

fékk dómnefndin frjálsar hendur við að meta það hvaða þættir réðu úrslitum hvað varðar 

dæmi um góðan vef. Við skoðun á skýrslu tengdri úttektarmatinu voru tengiliðir hverrar 

síðu látnir svara sjálfsmati í formi gátlista.58 Það virðist því hafa verið þannig að þeir sem 

komu að gerð þessara síðna hafi sjálfir verið fengnir til þess að leggja þetta mat. Því má 

spyrja hvort það mat komi virkilega heim og saman við ýmsa hópa þjóðfélagsins, t.d. 

fatlað fólk.  

Þegar fjallað er um aðgengismál, á vefsíðu Stjórnarráðsins, er orðum einungis beint 

til forritara en ekki hönnuða. Ávallt er talað um grafíska hönnun sem þjónustu sem sótt er 

til þriðja aðila. Áhuga vekur að þar virðist ekki horft til grafískrar hönnunar sem hluta af 

hönnun vefsins hvað aðgengismál snertir.59  

Í samræmi við áherslu fötlunarfræðinnar að þau fötluðu séu sérfræðingar í eigin 

reynslu þá gætu slíkar úttektir grætt stórlega á að hafa fólk með mismunandi skerðingar í 

dómnefnd þar sem aðgengileg hönnun er sýnilegri þeim sem þurfa á sérstöku aðgengi að 

halda.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 „Úttektir á opinberum vefjum“ 
58 Sama heimild. 
59 „Vefhandbókin,“ Stjórnarráð Íslands, sótt 12. október 2021, 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/stafraent-island/opinberir-vefir/vefhandbokin/. 
60 Jaeger, Disability and the internet: Confronting a digital divide, Disability in the Internet Age, 44. 
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3. Skynáhrif og notendaviðmót 

Að ofangreindri umfjöllun um inngildandi hönnun fyrir fólk með ólíkar fatlanir eða 

hindranir getur verið gagnlegt að velta fyrir sér þeim stóra hópi fólks sem upplifir aukna 

skynörvun. Tilgangur þess er að skilja betur mikilvægi þess að hönnuðir hugi að þessum 

einstaklingum í hönnun sinni. 

Einhverfa og ADHD eru meðal þeirra taugaraskana þar sem fólk upplifir aukna 

skynörvun. Enginn mælanlegur munur er á milli þessara tveggja hópa þegar kemur að 

þessari næmu skynjun sem getur snert öll skilningarvitin.61 Ekki hefur tekist að festa 

þýðingu hugtakanna „sensory integration“ eða „sensory processing“ í íslensku máli en 

hægt er að þýða hugtökin sem „samhæfing skynsviða“, „samspil skynsviða“ eða 

„skynheildun“.62 Hér eftir verður notast við orðið „skynheildun“. Aukin skynörvun er líka 

tengd við annars konar raskanir, til dæmis þunglyndi, kvíða, geðklofa, ýmis konar 

námsörðugleika, dyspraxíu, tourette, áráttu- og þráhyggjuröskun, flogaveiki, hyperlexíu og 

Alzheimer.63  

 

3.1 Skynheildun 

Skynheildun er það ferli sem á sér stað þegar miðtaugakerfið tekur á móti skilaboðum í 

gegnum skynfærin og hvernig það samhæfir skilaboð frá ólíkum skynsviðum.64 Þegar þetta 

ferli er raskað geta upplifunin og viðbrögðin verið margvísleg eftir bæði einstaklingum og 

tímabilum í lífi þeirra.65  

Viðkvæmni þessara einstaklinga getur haft mikil áhrif á daglegt líf. Yfirþyrmandi 

áreiti getur valdið uppnámi og kvíða og gert það að verkum að einstaklingarnir forðast 

umhverfi sem er of ertandi fyrir þá. Hins vegar er nokkuð algengt að næmir einstaklingar 

 
61 Maria Panagiotidi, Paul G. Overton og Tom Stafford, „The relationship between ADHD traits and sensory 
sensitivity in the general population,“ Comprehensive Psychiatry 80, (janúar 2018): 179. 
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.10.008.  
62 „Skyntruflanir hjá einhverfum,“ Einhverfusamtökin, sótt 27. október 2021, 
https://www.einhverfa.is/is/fraedsla/ahugaverdar-greinar-og-skyrslur/skyntruflanir-hja-einhverfum. 
63 Sama heimild. Sjá einnig: Panagiotidi, Overton og Stafford, „The relationship between ADHD traits and 
sensory sensitivity in the general population,“ 179. Sjá einnig Toar Sadia „Exploring the Design Preferences 
of Neurodivergent Populations for Quiet Spaces,“ EngrXiv Preprint, sótt 27. október 2021, 13, 
https://engrxiv.org/fkaqj/. 
64 „Skyntruflanir hjá einhverfum,“ Einhverfusamtökin, https://www.einhverfa.is/is/fraedsla/ahugaverdar-
greinar-og-skyrslur/skyntruflanir-hja-einhverfum. Sjá einnig: Panagiotidi, Overton og Stafford, „The 
relationship between ADHD traits and sensory sensitivity in the general population,“ 179. 
65 „Einhverfa,“ Einhverfusamtökin, sótt 27. október 2021, 
https://www.einhverfa.is/static/files/skrar/einhverfa_web.pdf. 
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kunni vel að meta ýmis konar áreiti hafi þeir sjálfir stjórn á aðstæðum.66 Samkvæmt 

félagslega módelinu um fötlun þýðir þetta að aðgengi þessa hóps geti verið takmarkað 

vegna þess að samfélagið er ekki hannað með þarfir þeirra í huga. 

Truflandi skynáreiti getur verið tengt snertingu, bragði eða áferð af mat, sterkri 

birtu eða flöktandi ljósi, hávaða, kliði eða annars konar hljóðáreitum. Skynjunin getur 

ýmist verið of næm eða of lítil og jafnvel breyst fyrirvaralaust. Þessi ódæmigerða skynjun 

getur valdið miklu álagi og kvíða, jafnvel sársauka og hræðslu.67 Bent hefur verið á að það 

gæti verið gagnlegt fyrir taugahinsegin (e.neurodivergant) einstaklinga að geta aðlagað 

bæði rými og vefumhverfi eftir sínum hentugleika.68  

Þegar kemur að hönnun getur sveigjanleiki hennar komið að gagni fyrir 

einstaklinga með ólíkar þarfir, eins geta þarfir einstaklings breyst frá degi til dags.69 Sumir 

upplifa áreitið svo yfirþyrmandi að það framkallar viðbrögð á borð við lokun (e. shutdown) 

eða bráðnun (e. meltdown).70 Þau sem upplifa þetta yfirþyrmandi áreiti nota oft enska 

orðið „overload“ til þess að lýsa ástandinu og eru lokun og bráðnun það sem gerist þegar 

áreitið hefur farið yfir öll mörk einstaklingsins.71  

Eins og áður hefur verið sagt getur upplifunin verið mjög ólík á milli einstaklinga. 

Hér fyrir neðan er sjáum við samtal á milli Glen og Victoriu, þar sem þau ræða það hvernig 

best sé að útskýra upplifun sína af lokun og bráðnun: 

 
„Veistu hvernig ég gæti útskýrt það fyrir fjölskyldu minni hvað bráðnun er? Ég veit ekki 
hvernig ég á að lýsa henni fyrir þeim.“ Viktoría svarar: „Ég veit ekki hvernig þú upplifir 
hana, en þegar ég lýsi henni fyrir fólki þá segi ég oftast að það sé eins og skilningarvitin 
mín hafi lent í flugslysi.“ „Ég hverf yfirleitt í lokunarástand til þess að koma í veg fyrir að 
ég upplifi bráðnun,“ útskýrir Glen, „en það virkar bara þegar það er einn trigger, ekki 
þegar þeir eru margir.“ „Hvað er það sem triggerar þig?“ spyr Victoria. „Hávær hljóð, 
skær ljós, of mikið af fólki í einu herbergi, offlæði upplýsinga, karlar sem öskra, að sjá 
einhvern vera barinn og það að brjóta upp rútínuna mína. Það eru triggerarnir sem ég veit 
um. Ég er ennþá að komast að fleirum“[...] Svo áður fyrr, ef einhver spurði mig hvað er 
að, þá sagði ég bara að ég væri leiður yfir einhverju. En núna veit ég hvað þetta er[...] 

 
66 Jana Brinkert og Anna Remington, „Making sense of the perceptual capacities in autistic and non-autistic 
adults,“ Autism 24, nr. 7 (2020): 1796, https://doi.org/10.1177/1362361320922640. 
67 „Einhverfa.“ 
68 Cathy Dalton, „Interaction Design in the Built Environment: Designing for the ‚Universal‘ user,“ 
Universal Design 2016: Learling from the Past, Designing for the Future, (Amsterdam: IOS Press BV,2016): 
315-316, doi:10.3233/978-1-61499-684-2-314. Sjá einnig: Nikolay Pavlov, „User Interface for People with 
Autism Spectrum Disorders,“ Journal of Software Engineering and Applications 7, nr. 2 (janúar 2014): 130, 
doi:10.4236/jsea.2014.72014. 
69 Pavlov, „User Interface for People with Autism Spectrum Disorders,“ 128–129. 
70 „Einhverfa.“ 
71 Ben Belek, „Articulating Sensory Sensitivity: From Bodies with Autism to Autistic Bodies,“ Medical 
Anthropolgy 38, nr. 1 (maí 2018): 32, https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1460750. 
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stundum eru viðbrögðin mild, þá kannski græt ég, og stundum eru þau ekki mild og ég 
kasta hlutum, slæ veggi, skalla hluti og skelli hurðum.72 

 

3.2 Notendaupplifun og skynnæmni 

Þegar fjallað er um notendaviðmót fyrir fólk með næma skynjun er gjarnan minnst á 

mikilvægi þess að bjóða upp á leiðir til þess að sníða útlit og/eða virkni að þörfum hvers og 

eins. Í viðmiðum algildrar hönnunar er einnig minnst á sveigjanleika í notkun sem mætti 

útfæra sem persónustillingar þegar kemur að hönnun á notendaviðmóti.73 Vegna þess 

hversu fjölbreytt upplifun fólks með næma skynjun getur verið er gagnlegt að bjóða upp á 

valmöguleika og persónusnið.74 Nú þegar býður tölvan sjálf allra jafna upp á einhvers 

konar persónustillingu, til dæmis það að geta stillt birtu og hljóð. Undir vissum 

kringumstæðum er eina leiðin til þess að stöðva áreiti sem einstaklingur upplifir í gegnum 

tölvuskjáinn, sú að loka vissum heimasíðum og jafnvel tölvunni sjálfri.  

 

3.3 Persónustillingar 

Samkvæmt Lisu Seeman og Michael Cooper, höfunda greinarinnar „Cognitive 

Accessibility Issue Paper“ eru almennt séð margir kostir sem fylgja því að bjóða notendum 

upp á það að sérsníða notendaviðmót eftir eigin þörfum. Það þarf þó að hafa það í huga að 

ferlið sem fylgir sérsniði skuli vera nægilega einfalt svo ekki verði til nýr aðgengisvandi 

fyrir fólk sem gæti átt erfitt með að finna út úr flóknum stillingum. Einnig benda þau á að 

til er ýmis konar utanaðkomandi „plug-ins“ og hugbúnaðarlausnir sem gera notendum 

meðal annars kleift að fela auglýsingar, en þær geta verið mjög truflandi fyrir fólk með 

 
72 Belek, „Articulating Sensory Sensitivity: From Bodies with Autism to Autistic Bodies,“ d, 38.  
„„Do you know how I can explain to my family what a meltdown is? I don’t know how to put it in words for 
them.“ Victoria was the first to comment: „I don’t know how it is for you, but I say to people for me it’s like 
my senses just went through a jet plane crash.“ „I normally go in blank shutdown mode to control my 
meltdown,“ Glen explained, „but it only works on one trigger and not on more than one.“ „What are the 
things that trigger you?“ Victoria asked. „Loud noises, bright lights, too many people in one room, 
information overload, males shouting, seeing someone being hit, having a routine broken. These are the ones 
I know of. I am still learning what the other ones are.“ […] So if someone asked me what was wrong, I just 
said “well I’m just upset about something.” But now that I know what it is[…] I can have the mild one which 
is when I’m crying, and I can have the not-so-mild one which is throwing things, hitting walls, head-butting 
things and slamming doors.“ 
73 M F Story, „Maximizing usability: the principles of universal design,“ Assist Technol. 10, nr. 1 (1998):4–
12, doi:10.1080/10400435.1998.10131955. Sjá einnig: Cathy Dalton, „Interaction Design in the Built 
Environment: Designing for the ‚Universal‘ user,“ Universal Design 2016: Learling from the Past, 
Designing for the Future, (Amsterdam: IOS Press BV,2016): 315-316, doi:10.3233/978-1-61499-684-2-314. 
74 Dalton, „Interaction Design in the Built Environment: Designing for the ‚Universal‘ user,“ 322.  
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næma skynjun. Eins eru til viðbætur við vafra (e. extensions) sem gera notendum kleyft að 

breyta útliti vefsíðna.75  

Þótt slíkar viðbætur séu sennilega gagnlegar þá ná þær ekki að uppfylla 

hugmyndafræði algildrar hönnunar sem er gjarnan skilgreind sem hönnun vara og 

umhverfis sem allir geta notað, eins og mögulegt er, án utanaðkomandi aðlögunar eða 

sérhæfðrar hönnunar.76 Þessar viðbætur eru því mögulega svar við þörf fólks sem hönnun á 

internetinu hefur ekki enn tekist að uppfylla. Auk þess þarf fólk að vita að þessar lausnir 

séu í boði og hvar hægt sé að finna þær. Einnig getur þeim fylgt auka kostnaður. Betra er ef 

hægt væri á einfaldan hátt að stilla persónusnið á vefsíðunni sjálfri. Stafræn tækni bíður 

upp á marga möguleika hvað varðar sveigjanleika hönnunar77 og gæti það verið áhugavert 

fyrir hönnuði að skoða vefhönnun og aðgengi út frá því sjónarhorni. 

 

 3.4 Hönnun fyrir fókus 

Hönnun sem hugar að einbeitningu gæti gagnast fólki með næma skynjun, bæði vegna 

næmninnar sjálfrar og vegna þess hversu mörg þeirra sem þurfa á sérstöku næði að halda 

til þess að viðhalda einbeitningu hafa ADHD. Microsoft gaf út bækling þar sem fjallað er 

um hönnun fyrir einbeitningu út frá hinum almenna notanda og þeirra sem hafa ADHD 

og/eða næma skynjun. Seeman og Cooper fjalla einnig um málefnið og benda á að 

myndbönd eða hljóð sem spilast sjálfkrafa, texti sem blikkar eða hreyfist án þess að 

notandi eigi von á því, svokallaðir „pop-up“ gluggar og í rauninni alls kyns óvæntar 

breytingar í viðmóti geta valdið truflun.78  

Í bæklingi Microsoft um hönnun fyrir einbeitningu eru hönnuðir hvattir til þess að 

hafa í huga hversu mikilvæg skilaboðin sem þau vilja koma á framfæri raunverulega eru. 

Þarf nauðsynlega að ná athygli fólks með jafn brýnum hætti og við höldum? Hönnuðir eru 

hvattir til þess að taka tillit til notenda.79 Þeir eru hvattir til þess að spyrja sig hversu mikla 

stjórn notendur hafi á hljóðum sem fylgja tilkynningum og almennt séð á sinni eigin 

notendaupplifunum.80 Þau benda hönnuðum einnig á að hugsa um hversu margar truflanir 

 
75 „Cognitive Accessibility Issue Paper: W3C Editor‘s Draft 21 September 2021,“ W3C, sótt 10. nóvember 
2021, https://w3c.github.io/coga/issue-papers/personalization-preferences.html. 
76 Ronald L. Mace, Universal design: housing for the lifespan of all people (Rockville, MD: Department of 
Housing and Urban Development, 1988), 1. 
77 „Cognitive Accessibility Issue Paper.“ 
78 Sama heimild. 
79 Margaret Price og Doug Kim, Respecting Focus: A Behaviour Guide for Intelligent Systems (án 
útgáfustaðar: Microsoft, án útgáfudags): 21.  
80 Sama heimild, bls 35. 
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verða á vegi notenda, hvort sem það sé sjónrænt áreiti, hljóð eða eitthvað sem varðar 

skipulag upplýsinga. Það sem er gagnlegt einni manneskju gæti verið truflun fyrir aðra.81  

 

3.5 Meðhöndlun texta og myndefnis 

Algengt er að farið sé eftir viðmiðunarreglum frá Web Accessibility Initiative (WAI) og 

eru þær reglur studdar af Tim Berners-Lee, en eins og áður sagði er hann titlaður sem 

skapari Vefsins og mikill talsmaður aðgengis á internetinu.82 Hins vegar er óljóst hversu 

vel þessar viðmiðunarreglur gagnast fólki með næma skynjun. 

Hugbúnaðarverkfræðingurinn, Nicolay Pavlov skoðar þarfir fólks á einhverfurófi, gerir 

hann tilraun til þess að greina þau atriði sem gætu gagnast þessum hópi, og stingur upp á 

þeim sem viðbót við WAI listann.83 Mögulega gætu einhver þessara atriða einnig gagnast 

fólki með annars konar taugaraskanir og skynnæmni. 

 Listanum er skipt niður í fjóra flokka: Framsetning, leiðarkerfi, gagnvirkni og 

persónusnið. Hvað varðar framsetningu er mælt með því að hafa góða skerpu á milli texta 

og bakgrunns. Gott sé að nota milda liti. Gæta skal þess að textabox séu vel aðgreind. Texti 

skuli vera í einum dálki. Nota skal einfaldar myndlýsingar. Nota skal skýrt letur án 

stafenda. Forðast skuli skæra liti. Forðast skuli bakgrunnsmyndir. Ekki láta gegnsæjar 

myndir og texta skarast. Forðist „pop-up“ og annars konar truflun. Ekkert atriði skuli skera 

of mikið úr. Ekki nota hliðar skroll (e. scrolling).84 

Hvað varðar leiðarkerfi skuli eftir fremsta megni hafa það einfalt og skýrt. Gefa 

skal til kynna, á hverri síðu, hvar notandi er staðsettur. Einnig skal gefa til kynna þegar 

aðgerðir gætu tekið langan tíma. Varist að nota flókna valmynd.85  

Hvað varðar gagnvirkni skal hanna með einfaldleika í huga og nota fáar einingar á 

hverjum skjá. Helst skuli bara vera ein tækjastika. Nota skal skýra og stóra takka með bæði 

viðeigandi tákni og texta. Stuttar leiðbeiningar skulu fylgja hverju skrefi sem notandi þarf 

að fylgja. Varist kaótískt viðmót. Varist tákn í mörgum litum.Varist takka sem eru 

eingöngu með tákni nema það sé fyrir mjög þekktar aðgerðir, eins og til dæmis „til 

 
81 Price og Kim, Respecting Focus: A Behaviour Guide for Intelligent Systems, bls 37. 
82 Ellis og Kent, Disability and New Media, 68. 
83 Nikolay Pavlov, „User Interface for People with Autism Spectrum Disorders,“ 131. 
84 Sama heimild. 
85 Sama heimild. 
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baka“.86 Hvað varðar persónusnið skal gefa fólki valmöguleika hvað varðar leturval og 

stærð, línubil og þemu fyrir textabakgrunn og forgrunnsliti.87 

Svo virðist sem með WAI og sambærilegum listum, auk tillagna Nicolay Pavlov, 

sjáist ákveðin viðleitni til þess að finna leiðir til þess að viðkvæmum notendum geti liðið 

vel á Vefnum. En nægir það? Þurfa fleiri þættir að koma til svo aðgengi fólks með 

taugafjölbreytileika að internetinu geti aukist? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Pavlov, „User Interface for People with Autism Spectrum Disorders,“ 131. 
87 Sama heimild. 
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Niðurlag 

 

Vefurinn getur verið fatlandi. Umhverfið sem boðið er upp á getur verið villt, hávaðasamt, 

óreiðukennt og ertandi. Skipulagt kaos. Þessi rannsókn hefur fært mig nær því að skilja 

með hvaða hætti netið getur verið fatlandi og stuðlað að mismunun fólks sem þarf að nota 

það. Einnig hve mikilvægt það er að finna leiðir sem gætu hjálpað til við að greiða úr 

óreiðunni og áreitunum. Hins vegar hef ég einnig lært að það er engin ein leið sem hentar 

öllum. Vefsíður sem eru þannig hannaðar að notendur geta aðlagað þær að þörfum sínum 

eru vonandi framtíðin enda er Vefurinn orðinn nokkurs konar hliðarveröld sem við öll 

viljum eða neyðust til að búa í.  

Í upphafi var spurt hvort hönnuðir þurfi að taka tillit til þeirra notenda Vefsins sem 

hafa taugaþroskafrávik. Einnig var spurt með hvaða hætti þeir gera það.  Eins og fram 

kemur í þessari ritgerð þá er hugað að þessum hópi í sífellt auknum mæli. Auk þess er 

áhugavert að sjá hve nýlegar margar af þeim heimildum sem hér hafa verið notaðar, eru. 

Því er ljóst að á undanförnum árum hefur það færst í vöxt að fólk sé farið að skoða þennan 

málaflokk.  

Þegar rýnt er í þarfir fólks með taugaþroskafrávik er ljóst að taka þarf tillit til þessa 

hóps við hönnun á internetinu enda fylgir þessum frávikum oft afar næm skynjun sem 

truflar notendaupplifunina og aðgengi. Hönnuðir huga að þessum hópi með ólíkum og 

nokkuð fálmkenndum hætti. Það er umhugsunarvert að sjá staðlaða lista um slíkar lausnir. 

Eins kemur fram að við rannsókn á vefum opinberra stofnanna að fólk sem hannar slíkar 

síður er jafnframt látið leggja mat á gæði þeirra.  

Svo virðist sem hönnuðir hafi enn ekki fundið leiðir að því að vekja upp samtal við 

notendur með fjölbreytileg taugaþroskafrávik, þar sem leitað væri eftir lausnum út frá 

þeirra reynslu. Samt sem áður er mikilvægi þessa samtals við notendur mikið rætt. Í mínum 

huga er það brýnt að vekja vefhönnuði til umhugsunar um það að þeir gætu verið að stuðla 

að fötlun ákveðinna þjóðfélagshópa um leið og ætlun þeirra er að auðvelda fólki lífið eða 

að ná markaðslegum ávinningum. 

 Mér finnst einnig áhugavert að sjá hvernig þær lausnir sem 

hugbúnaðarverkfræðingar finna til þess að koma til móts við þennan hóp eru gjarnan 

gjörsneyddar fagurfræði. Fúnksjónin virðist í þeirra huga vera aðaláherslan. Þetta 

jaðarsetur þessa notendur Vefsins þar sem svo virðist sem ekki sé gert ráð fyrir að um 

manneskjur með fegurðarskyn sé að ræða. Það má vel líkja þessu við eftir á hönnun fyrir 
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líkamlega fatlaða einstaklinga þar sem koma á fyrir hjólastólaaðgengi. Einnig má líkja 

þessu við læknisfræðilega hönnun eða stoðtækjahönnun þar sem lítill sem enginn 

skilningur er fyrir því að notendur séu með fegurðarskyn. Þetta minnir svolítið á 

sérsmíðuðu skóna sem börn hér áður fyrr þurftu að ganga í þegar það átti að rétta úr 

innskeifu eða ilsigi. Skórnir gerðu ekkert gagn því þeir voru aldrei notaðir. 
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