Checklista tillgänglighet
Markera med ”x” i lämplig kolumn. Om bedömningspunkt behöver kommenteras, sätt även
”x” i ”Se not” och skriv not(ering) på sidan 2. Förklaring till bedömningspunkter finns i bilaga
1.

Produkt:
Bedömning utförd av:

Bedömningspunkt
Kan hela programmet köras med musen?
Inskrivning av text kan ske med separat skärmtangentbord.
Det skall då fungera och ha plats.
Kan hela programmet köras från tangentbordet?
Dra och släpp ska t.ex. fungera.
Är navigeringen vid tangentbordsstyrning tydlig?
Används någon ”standard” för navigeringen? Går den i
naturlig ordning?
Är alla texter inlästa via inspelat ljud?
Markeras uppläst text?
Kan text fås uppläst via talsyntes?
Detta kräver att text presenteras som text.
Om information läses upp, ges den även i textform?
Visas effektljud på annat sätt?
Ett pling vid rätt kan t.ex. också visas med grönt R.
Presenteras texter och bilder tydligt?
Är texter tydliga i format och färg? Eventuellt kan det vara
möjligt att göra egen inställning.
Följs W3C:s riktlinjer för tillgänglighet?
Fungerar stödprogram ihop med programmet?
Skärmtangentbord, skärmläsare, stavningskontroll, ordlista,
talsyntesprogram.
Vilka övriga tillgänglighetsanpassningar är gjorda?

Ja

Nej

Delvis

Se not

Noter
Skriv ev. kommentarer och/eller orsaker under respektive bedömningspunkt.
Kan hela programmet köras med musen?
Kan hela programmet köras från tangentbordet?
Är navigeringen vid tangentbordsstyrning tydlig?
Är alla texter inlästa via inspelat ljud?
Markeras uppläst text?
Kan text fås uppläst via talsyntes?
Om information läses upp, ges den även i textform?
Visas effektljud på annat sätt?
Presenteras texter och bilder tydligt?
Följs W3C:s riktlinjer för tillgänglighet?
Fungerar stödprogram ihop med programmet?
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Bilaga 1

Instruktion
Målet med bedömningsformuläret är att hitta en lika nivå på produkterna.
De egenskaper som bedöms är relaterade till tillgängligheten i produkten utifrån de
behov elever med funktionsnedsättning har. Utförligare beskrivning finns i
avslutande text.

Tänk så här vid ifyllandet:
X i Ja-kolumn – betyder att produkten uppfyller villkoren. Not används om det finns
något undantag av mindre betydelse.
X i Nej-kolumn – betyder att produkten inte uppfyller villkoren.
X i Delvis-kolumn - betyder att produkten delvis uppfyller villkoren (undantag är
inte utan betydelse).
Under Noter kan man beskriva varför man valt att inte uppfylla villkoret – det kan
vara allt från att ekonomi och tid inte tillåtit det till att man valt bort att tillfredsställa
viss målgrupp – det kan också vara att man delvis uppfyller villkoret men inte (ännu)
nått ända fram
Att svara Nej accepteras oftast av målgruppen om man kan ge orsak, dvs. vara
medveten om valet.
Att svara Ja är givetvis alltid önskemålet.
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