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Hvem er vi?

Ida Meland
Prosjektleder

Ida Marie Solås
UX-designer
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Kort om UX-gruppa
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Nettskjema
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Mine studier
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Vortex
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Universell utforming på UiO
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Det er mange hos UiO som publiserer innhold

● Nettredaktører per fakultet og institutt

● Ansvarlige for studieinnhold per fakultet

● Publisister per enhet

● Undervisere

● Forskere
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Som igjen byr på en del utfordringer

● Varierende kunnskap om universell utforming

● Variasjon i hvor mye tid man har til å jobbe med universell utforming

● Usikkerhet rundt hva som er sitt ansvar 

● Mange synes universell utforming er stort, skummelt og uhåndterlig

● Vet ikke hvor man skal begynne

● Digital undervisning har økt andelen innhold på nett
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Universell utforming 
i organisasjonen

● Uio.no var et av nettstedene Difi
tok statusmåling på i 2018 – med 
resultat på 65%

● Statusmålingen ble et vendepunkt 
og en realitetssjekk som hadde 
noen overraskelser

● Stadig økende fokus i 
organisasjonen, men også en lang 
vei å gå for å nå ut til alle
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Får drahjelp fra brukerne

● Press fra flere brukergrupper

● Funkisstudentene

● Tilretteleggingstjeneste på UiO

● Studentparlamentet

● Artikkelen «Ser at mange studenter med 
synshemming dessverre gir opp» i Khrono 25. april 
etterlyser mer tilrettelegging for studentene
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https://khrono.no/ser-at-mange-studenter-med-synshemming-dessverre-gir-opp/571190


Hvordan få UiO til å bli 
universelt utformet?

Noe av det vi har gjort for å komme 
nærmere målet:

● UU-uka

● Autotekst

● UU-prosjektet

● Fagdag for nettredaktører og 
publisister
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UU-uka
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Hva er egentlig UU-uka?

● En uke som settes av til å jobbe med universell utforming på UiOs tjenester

● Arrangeres av Webseksjonen på UiO

● Sist gjennomført digitalt i november 2020

● Legger til rette for tverrfaglig samarbeid og faglig påfyll

● Setter av tid i kalenderen til å jobbe med UU
○ Det må også prioriteres å sette av tid i etterkant
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Programmet gjennom uka

● Mandag:
○ Eksterne foredrag med Kjetil Knarlag og Anders Ekkje Slettebø
○ Interne lyntaler

● Tirsdag–torsdag:
○ Delt opp i forhåndsbestemte team
○ Jobbet med fire forskjellige oppgaver i løpet av disse dagene

● Fredag:
○ Alle teamene presenterte hva de har jobbet med gjennom uken
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Team 1: UU-evaluering av tjenester

Forskjellige grupper evaluerte:

● Nettskjema admin

● Vortex admin

● Mine studier
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Team 2: Automatisk UU-evaluering i Vortex og Nettskjema

● Hvordan kan vi hjelpe alle de som jobber med innhold til å gjøre innholdet de 
lager universelt uformet?

○ I dag har vi automatisk generering av alt-tekster og tilgjengelighetsverktøy for å sjekke 
overskriftsnivåer

● Under UU-uka ble det sett på tekniske muligheter og laget en prototype

● Etter UU-uka er det jobbet videre med mulighetene for automatisk UU-sjekk i 
Vortex
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Team 3 og 4: Teksting av video og lyd

● Team 3: Undertekster for lesebegrenset video i Vortex
○ Teknisk løsningsforslag i løpet av UU-uka
○ Implementert i ettertid

● Team 4: Autoteksting av video (og lyd) i Vortex og Nettskjema
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Autotekst
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Hvorfor lage en 
tjeneste for å tekste 

videoer?

● Vi vet at vi må

● Vi vet at det er mange videoer

● Vi vet at studentene som trenger den 
tilretteleggingen sterkt ønsker det

● Vi vet at det kan ta lang tid for en 
foreleser å få tekstet opptaket sitt

● Høstsemesteret 2020 hadde 19 av 
11 319 videoer lastet opp undertekst

● Vi vet ikke om andre gode løsninger, 
som ikke koster skjorta. Og som vi får 
lov til å bruke
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Hvordan gjøre teksting av 
opptak litt enklere?
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Flyten til foreleserne
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Hvordan vi gikk frem

● Under UU-uka utforsket en gruppe konseptet «Tjeneste for generering av 
undertekst»

○ Få erfaring og sjekke hvor langt teknologien har kommet

● Testet ulike verktøy for å generere tekst fra lydfiler
○ Bruker Google Speech-to-Text API
○ Lagde en prototype og hadde workshop med Funkisstudentene for å teste konseptet
○ Gjorde en vurdering på hvor lang tid det ville ta å lage en første versjon
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Autotekst.uio.no blir til

Steg 1: Innlogging Steg 2: Opplasting av lydklipp Steg 3: Generert undertekst
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Klarte vi å gjøre det litt enklere?
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Kanskje ikke enklere, men tidsbesparende
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Veien videre

● Ute som beta og fortsetter å samle 
erfaringer

● Flere opptak enn noen gang lastet opp
● Økning i antall undertekster på 

forelesningsvideoer. 135 av 7022 så 
langt i år

● Usikkerhet etter Schrems II
○ Selv om UiO allerede har en avtale om 

bruk av Google Cloud, så skal det 
gjøres en ny vurdering av institusjonen 
hver gang vi overfører nye typer av 
personopplysninger

● Autotekst er ett alternativ
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UU-prosjektet
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Hvorfor ble UU-prosjektet etablert?

● Vi henger bakpå dagens lovverk

● Vi må forberede oss på nye lovkrav (WAD og WCAG 2.1)

● Vi visste for lite om de ulike tjenestene hos UiO overholder kravene eller ikke 
(UiO er desentralisert, med flere hundre publisister og rundt 700 000 nettsider…)

● Vi ønsker å tilby gode og brukervennlige digitale tjenester og innhold 
(= bli gode på UU)

● Vi trenger forankring i ledelsen for å få på plass nye rutiner, kompetanseheving 
og riktig organisering i UU-arbeidet framover

29



Målgrupper for prosjektet

Studenter

🧑🎓

Undervisere

🧑🏫

Nettredaktører og 
publisister

✍

Innkjøpsavdelingen

🛍

Design- og 
utviklingsmiljøer

🧑💻

Ledelsen

🏫

Forskere

🧑🔬

30



Hva skal prosjektet bidra med?

🤔 Vi jobber med å finne ut:

● UiO på nett: Hvordan står det egentlig til med de ulike digitale tjenestene som 
UiO tilbyr sine studenter? (Innhold + teknisk) Hvorvidt UU-kravene er oppfylt?

● Hvilken UU-kompetanse har de ansatte på UiO? Hvilken kompetanse mangler 
vi hvor?

● Prosesser for utvikling/innkjøp av digitale løsninger: Hvorvidt tas det hensyn 
til universell utforming?
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Mål for prosjektet

● Med disse funnene som bakgrunn skal prosjektet vurdere hvordan UiO bør være 
organisert og bemannet for å ivareta hensynet til universell utforming.

● Prosjektet ønsker også å legge til rette for kompetanseheving på UU i de 
relevante miljøene på UiO.
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Tverrfaglig prosjektgruppe

● UX-gruppa / Universitetets senter for informasjonsteknologi

● Kommunikasjonsavdelingen (nettredaktør uio.no)

● Universitetsbiblioteket

● LINK – Senter for læring og utdanning

● Studieadministrasjon - Seksjon for digitale tjenester
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Hva koster det?

● Budsjett: ca 750 0000,-

● Kjører prosjektet med bare interne ressurser for å bygge intern kompetanse

● UU-satsningen på UiO framover er avhengig av økonomisk satsning rundt 
bemanning
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Tolkning av lovkravene 🤔

For UiO gjelder spesifikt § 3 e i forskrift om universell utforming (lovdata.no):

«Hovedløsning i utdannings- og opplæringssektoren: nettløsninger som er en 
integrert del av virksomhetens undervisning eller informasjonsformidling, og som 
virksomheten har innflytelse over.» 

● Forstå UU-tilsynets definisjoner – Hjelp fra rådgiver i UU-tilsynet

● Forstå lovteksten (forskriftene) – Hjelp fra jurist ved USIT
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732


Steg for å vurdere om en nettløsning hos UiO omfattes 
av UU-krav (flytdiagram)
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Steg for å vurdere om en nettløsning hos UiO omfattes av 
UU-krav

1. Er nettløsningen integrert i undervisning og/eller informasjonsformidling?
○ Nei: Ikke krav til UU
○ Ja: det kan være krav til UU, fortsett til neste spørsmål

2. Har UiO innflytelse på teknisk rammeverk og/eller innholdet i løsningen?
○ Nei: Ikke krav til UU
○ Ja: det kan være krav til UU, fortsett til neste spørsmål

3. Er det kun et arbeidsverktøy for ansatte?
○ Ja: Ikke krav til UU
○ Nei: Krav til UU
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Digitale tjenester vi ser nærmere på 🧐

● Canvas - digital læringsplattform

● uio.no - hovedkommunikasjonskanal for UiO

● Tre mindre tjenester ute hos fakulteter og enheter på UiO
(for å få med bredden av tjenester og UU-kompetanse)
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Evaluering av 
tjenester

● Stor del av UU-prosjektet
● Evaluerer tjenestene som ble 

plukket ut
● Kun evaluering, vi fikser ikke 

funnene
● Evalueringen gir oss flere ting:

○ Status på hvordan tjenestene 
ligger an

○ Viser hvor skoen trykker mest
○ Bevisstgjøring av hvem som har 

ansvar
○ Innspill til videre tiltak og 

organisering
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Slik evaluerer vi

● Vi setter av en viss tid basert på størrelse på tjenesten

● Tjenestene er store, så vi starter med å gjøre et utvalg av de viktigste 
brukeroppgavene/sidene

● Benytter ulike verktøy og metoder, blant annet:

○ Wave, Siteimprove, W3C-validator, kontrastsjekkere, tastaturnavigering, voiceover, 
mm.

○ Tester ett og ett krav

● Funnene blir lagt inn i en liste der vi kategoriserer på WCAG-kriterier og om det er 
et redaksjonelt eller teknisk funn.

● Oppsummerer hva som ble testet og funnet

● Avsluttende rapport, møte og gjennomgang med tjenesteeier
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Funn så langt

Noen avvik i tekniske rammeverk (kode, grensesnitt, visuelt),

men ca 70 % av funnene er redaksjonelle.
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Andre tiltak i 
prosjektet

● Jobber med:
○ Kompetanseheving
○ Ansvarliggjøring
○ Senke terskelen

● Rådgivning

● Gå opp ansvarsforhold (IT vs
innhold, innkjøp)

● Fagdag om UU

● UU-vettregler
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Fagdag om universell utforming



Fagdag om universell utforming (1)

● Nytt design ble lansert i mars. 
Vi benyttet sjansen til å sette fokus på UU.

● Gjennomførte en fagdag for 70 
nettredaktører og ansvarlige publisister.

● Mål: Øke kunnskapen og gjøre lokale 
nettredaktører tryggere på UU.
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Fagdag om universell utforming (2)

● Flere interne foredrag med fokus på
○ Hva er UU?
○ Hvem er brukerne?
○ Hvem er ansvarlig for å følge opp UU?
○ Slik tester du en nettside

● I tillegg hadde vi digitalt besøk av NAV som snakket om innhold og UU, og 
deres nylige tilsyn
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UU-vettregler

● uio.no/uu

● For deg som jobber med innhold

● 10 regler som oppsummerer de 
viktigste kravene som må følges opp 
redaksjonelt

● Distribuert gjennom lokale 
nettredaktører ut til enhetene og som 
nyhetssak på intranettet
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Tilbakemeldinger og oppfølging

● Positiv stemning og ønske om mer fokus på UU fremover
○ Vurderer felles arbeidsstuer med UU-testing
○ Lage videoer som viser hvordan du kan ivareta et krav

● Behov for ledelsesforankring
○ Kunnskap og ressurser
○ Må være lov å bruke tid på å jobbe med universell utforming
○ Vurdere hvordan vi skal jobbe med teksting av video
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Hvor går 
veien videre?

● UU-prosjektet - hva står igjen å gjøre?

○ Evaluering av de mindre 
tjenestene vi valgte oss ut

○ Oppsummering av alle rapporter

○ Snakke med tjenesteansvarlige

○ Komme med forslag til 
organisering av arbeid fremover

● Permanent bemanning kombinert med 
prosjektarbeid?

● Hvordan forankre i organisasjonen?

● Hvordan skape gode UU-rutiner? Mange 
må begynne å jobbe annerledes.
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Takk for oss!

ida.meland@usit.uio.no

i.m.solas@usit.uio.no


