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Frågor och svar inför MFD frukostmöte den 10 juni 2020 
Frågor i förväg, samlade i grupper, med svar av Mia Ahlgren 5 juni 2020. 

 

Frågor om teknik, skrivtolkning och olika plattformar 
Tips på Funktionsrätt Sverige webb med bland annat länkar till jämförelser 

mellan olika verktyg för videomöten. En nackdel är att de sällan finns på svenska. 

Alla verktyg kan förbättras. Viktigt att rapportera buggar och kontakta 

leverantörens tillgänglighetssupport. Bättre virtuella konferenser på gång? 

Automatisk textning och talstyrning 

Automatisk direkttextning på svenska bygger på teknik för tal till text. Det 

fungerar ännu inte tillräckligt bra ännu på svenska. Utveckling pågår för enklare 

koppling mellan till exempel webcaptioner och till olika system. Språkteknologi 

för att styra dator med tal, där man tränar upp program för sin egen röst, har 

funnits länge men utveckling är eftersatt på svenska. Många tror att AI kan lösa. 

GDPR och säkerhet 

Myndigheten för press, radio och tv samt Datainspektionen har information om 

GDPR vid publicering. Vi har själva rutor som rör GDPR vid anmälan och 

information om mötet kommer att spelas i förväg och på mötet. Många 

organisationer har genomfört årsmöten på digitala plattformar där säkerhet och 

omröstningar är viktiga. SIS lät deltagare slussades in via väntrum och grupprum, 

fick visa legitimation och rösta med hjälp av knappar för ja och nej. 

Upphandling 

FN rekommenderade Sverige 2014 om ”krav på tillgänglighet inkluderas 

systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar” (punkt 26). Frågor om 

upphandlingsregler, om man är låst i ett kontrakt eller möjlighet att lägga till en 

tredjeparts skrivtolklösning bör ställas till Upphandlingsmyndighetens 

frågeportal. Då kan även svaret läsas av fler som har samma fråga. 

Frågor om organisation och metoder för olika slags möten. 
Det är stor skillnad mellan konferenser, föreläsningar, utbildning, arbetsmöten 

och små grupper. När vi har utarbetat tips utgick de från början från arbetsmöten 

där man ska samarbeta och har en agenda. Förberedelser, planering och tydliga 

kommunikation med deltagare inför, under och efteråt är gemensamt för alla 

former av möten, liksom att stimulera till interaktivitet och kommunikation 

mellan deltagare. Se information på Funktionsrätt Sveriges webb.  

När det gäller utbildning finns tips på www.skolahemma.se och spsm, Projektet 

Rätt från början har enkla tips för inkluderande utbildning från högskolan i 

Kristianstad. Samordnare för stöd på universitet och högskolor bevakar också. 

  

https://funktionsratt.se/material/checklista-for-tillgangliga-moten-pa-distans/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/accessibility_of_video_conferencing_apps_and_services.docx
https://medium.com/@dylan.r.fox/your-technology-stack-for-an-accessible-virtual-conference-bd617fb210ca
https://webcaptioner.com/
https://www.mprt.se/sv/att-sanda/internetpublicering/
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2017/02/Sammanfattande-slutsatser-rek-CRPD.pdf
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/
https://funktionsratt.se/vart-arbete/moten-och-aktiviteter/
http://www.skolahemma.se/
https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/
https://rattfranborjan.nu/nagra-enkla-tips-for-en-mer-inkluderande-distansutbildning/
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Frågor om kognition och särskilda grupper 
Det finns digitala klyftor som beror på flera orsaker förutom individuella 

egenskaper, tillgång till dator och uppkoppling osv. Men en funktionsnedsättning 

är en av flera delar av en individs egenskaper och förutsättningar så det ser olika 

ut. Generella råd som gynnar alla är att ta reda på så mycket som möjligt om 

behov, ge förberedande information, erbjuda test av mötesplattformen för att 

prova på knappar och skapa trygghet, avdramatisera tekniken och sätta fokus på 

innehållet. Skapa en tydlig struktur för mötet, med kortare programpunkter och 

pauser. Möjlighet att delta genom att sitta i en mindre grupp. Erbjuda olika sätt att 

kommunicera – via tal eller via text. Om det är ett möte med en specifik mindre 

målgrupp ta kontakt med organisationer som representerar målgruppen. Se även 

till exempel www.begripligtext.se  

Frågor om forskning och vetenskapliga studier 
Tipsen bygger på olika samarbeten där forskare från olika länder var aktiva. ITU 

Focus Group Media Accessibility pågick 2009 – 2013 där jag arbetade med ”access 

of working procedures”. Vi tog fram en rapport som blev underlag till riktlinjer 

för tillgängliga möten på distans. Huvudrapporten Making TV accessible av 

ordförande Peter Looms nämns i allmän kommentar 2 till konventionen. Vi har 

nära kontakt med professor Pilar Orero från Universitat Autonoma i Barcelona, en 

av världens främsta forskare i tillgängliga medier. Universitetet har många 

doktorander och initierar europeiska projekt där vi har medverkat. 

Professor Jutta Treviranus från Kanada är framstående internationellt inom 

Inkluderande Design. Hennes forskning harmoniserar väl med 

Funktionsrättskonventionens beskrivning av universell utformning som en 

process och principen 3 d) om mänsklig mångfald. Vi arrangerade ett seminarium 

på offentliga rummet 2019 där hon medverkade via zoom www.funktionsratt.se/ai.   

Koncentration – längd på föreläsningar och pauser 

Det finns mycket forskning om ”attention span” som visar olika resultat – och 

närliggande om vad som händer på en skärm osv. Vi försöker själva hålla oss till 

10 minuter föreläsning med avbrott för frågor och paus minst en gång per timme. 

Mycket beror på sammanhang. Vi utgår från ”universal design for learning”, UDL 

- olika sätt att motiveras till kunskap, inhämta kunskap och uttrycka kunskap. Sök 

efter ”UDL online learning och research”, så hittar du flera studier. 

Egen bakgrund i distanslärarpedagogik och nätverk kopplat till Stockholms 

universitet om kollaborativt lärande genom datorkommunikation har snart 20 år 

på nacken. Men vikten av interaktivitet och snabbåterkoppling tycks ha fortsatt 

stöd. (Ta vara på möjlighet till dialog när ett möte sker i realtid, till skillnad från 

dialog som sker asynkront – inte samtidigt.) Men det behövs mer forskning. Några 

exempel på färskare studier (ej granskade) interaktivitet i videoföreläsningar, 

nätbaserad utbildning och kognitiv funktionsnedsättning. Finns även en 

universitetskurs om distanslärande med fokus på kognition - i Storbritannien.  

https://www.pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/kompletterande-undersokningar/undersokningen-svenskarna-med-funktionsnedsattning-och-internet/
http://www.begripligtext.se/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/wg.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/wg.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/Making_TV_Accessible-English.pdf
http://gent.uab.cat/pilarorero/
https://www2.ocadu.ca/bio/jutta-treviranus
http://www.funktionsratt.se/ai
http://www.cast.org/our-work/research-development/projects/center-online-learning-students-with-disabilities.html#.XuCfMEUzY2w
https://www.researchgate.net/publication/40797729_Collaborative_learning_through_computer-mediated_communication_in_academic_education
https://www.researchgate.net/publication/326943059_A_Learning_Analytics_Approach_for_Evaluating_the_Impact_of_Interactivity_in_Online_Video_Lectures_on_the_Attention_Span_of_Students
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131518303178
https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/103/intellectual-and-developmental-disabilities-distance-learning

