Tillgänglighetsverktyget Ally
Bakgrund

Att skapa tillgängliga digitala lärmiljöer, som exempelvis ett kursrum i en lärplattform, är av stor
betydelse för studenters lärande. Som pedagog behöver en tänka på att Word- och PDF-dokument är
tillgänglighetsanpassade och att kursrummet i lärplattformen har en struktur som är logisk och
tillgänglig, även för den som använder sig av exempelvis talsyntes.
Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 och omfattar offentlig sektor i alla
EU-länder. Den 23 september 2020 kom ytterligare krav på tillgänglighet inom ramarna för direktivet.
Utifrån denna bakgrund har beslut tagits att ett s.k. tillgänglighetsverktyg vid namn Ally ska integreras
i vår lärplattform Blackboard Learn. Verktyget ska hjälpa pedagoger att göra kursmaterialet mer
tillgänglighetsanpassad för studenter.

Ally – tillgänglighet för alla

Ally är ett integrerat verktyg i lärplattformen Blackboard Learn som hjälper dig som pedagog att göra
kursmaterialet i kursrummet mer tillgängligt. Ally integreras sömlöst med Blackboard Learn och
kontrollerar automatiskt uppladdade filer gentemot WCAG 2.1-tillgänglighetsstandarder. Verktyget
erbjuder studenter tillgängliga formatalternativ, som exempelvis MP3-ljud, taggade PDF-filer och
elektronisk punktskrift. Ally är ett hjälpverktyg som indikerar och informerar om tillgänglighetsbrister
och därefter instruerar hur kursrumsmaterialets tillgänglighet kan förbättras.

Tillgänglighetsindikatorer

Genom mätare i olika färger (och en tillhörande procentsats) placerade bredvid det uppladdade
kursmaterialet ger Ally dig som pedagog återkoppling om kursmaterialets tillgänglighet.

Enkel vägledning

Ally informerar och instruerar hur du åtgärdar tillgänglighetsproblem i kursmaterialet i ditt/dina
kursrum.

Studentperspektiv

Alla studenter tjänar på en förbättrad tillgänglighet för kursinnehåll, oavsett funktionsvariation.
Tillgänglighetsindikatorerna är dolda för studenterna. Däremot är ikonen till höger om varje fil synlig
för dem och ger dem möjligheten att ladda ner filen i alternativa format. Se bild:

Exempel: Det alternativa formatet ePub gör det lätt att ändra den visuella visningen av dokument och
gör det möjligt att lägga till anteckningar och markeringar. Det alternativa MP3-ljudformatet kan
användas när du pendlar, är ute och joggar o.s.v. Om du talar och skriver på ett annat modersmål än
svenska kan du använda en översatt versionen av materialet, som ett alternativt format.

