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Agenda
• Litt bakgrunn
• Lovverk
• Spesielt om dokumenter
• Word
• Powerpoint
• PDF
• Demonstrasjon
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Universell utforming – definisjon
«Universell utforming er utforming av produkter, 
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at 
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning 
som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 
utforming.»

- FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)
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Det digitale læringsmiljø

«Det digitale læringsmiljø handler om 
faktorer som berører bruk og utvikling 
av IKT i læring, og hvordan IKT brukes, 
integreres og utnyttes som en del av 
den pedagogiske virksomheten»
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Web og universell 
utforming

«Internetts styrke er at det 
er universelt. Tilgjengelighet 
for alle er essensielt, 
uavhengig av 
funksjonshemming»

Tim Berners-Lee, direktør for W3C, 
oppfinner av world wide web

Foto: Paul Clarke (CC BY-SA 4.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Tim_Berners-Lee.jpg


Lovkravene i kortform
• Styres av et sett med 

retningslinjer (WCAG). 
• Innhold må være mulig å 

oppfatte:
• Video, lyd og bilder må ha 

tekstalternativ
• Nettsider og dokumenter må 

være korrekt utformet

• Innhold må også være mulig 
å betjene, forståelig og 
robust.
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God kode

Innhold

Design

https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-sortert-etter-prinsipp/713


Lovkrav og status
• Fra 1.1.2019 er skole- og utdanningssektor omfattet 

av kravene om universell utforming i IKT-forskriften.
• Forskriften stiller krav til utforming av nettsider, 

læringsplattformer, læremidler, apper og 
automater.

• Digitaliseringsdirektoratet fører tilsyn med 
etterlevelsen av forskriften.
• Statusmålingen i 2018 ga sektoren sine nettsider 61 % 

samsvar med kravene i forskriften. 

7



Digitale barrierer
Kartlegging av barrierer i høyere 
utdanning for personer med 
nedsatt funksjonsevne

• 28 % rapporterer om digitale 
barrierer

• De fleste studenter opplever 
digitalisering som en støtte og 
forbedring av tilgangen til høyere 
utdanning

8



Hvilke læringsressurser bruker 
studentene?
• Blackboard
• Bøker
• Kompendier
• PDF
• Word
• Powerpoint
• Youtube
• Zoom
• Teams

++
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Hva skal du legge det ut som?
Hierarki:
1. HTML
2. PDF
3. Andre formater

• Du må gjerne legge ut noe både som HTML/PDF og 
annet format, som f.eks. Powerpoint.

- Forskrift om IT-standardar i offentleg forvalting
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959?q=IT-standarder


Hva trengs av programvare?
• Office-pakka
• Adobe Acrobat (Pro / Creative Cloud)

• Trengs for å gjennomføre tilgjengelighetskontroll
• Nyttig for redigering av PDF-er
• Alle enheter bør ha lisens

• Colour Contrast Analyser
• For å kontrollere kontraster der du er i tvil

• Programvare er nødvendige arbeidsverktøy.
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Word
• Det mest brukte tekstbehandlingsprogrammet
• Ofte utgangspunktet for PDF-dokumenter

• Nøkkelpunkter:
• Stiler (overskrifter m.m.)
• Alternativ tekst
• Kontroller for problemer
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Sjekk om dokumentet er tilgjengelig
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Om tilgjengelighetssjekk i Word
• En tilgjengelighetssjekk kan gi en ganske teknisk og 

voldsom rapport.
• Den kan likevel gi en god indikasjon på om noe er 

veldig galt.
• Om du får ingen eller bare noen få ubetydelige 

advarsler, har du gjort en veldig god jobb 

• Når du lagrer et godt utformet Word-dokument som 
PDF, er det et godt utgangspunkt for et universelt 
utformet PDF-dokument.
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Word – spesielt om tabeller
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• Adobe klarer ikke å 
gjenkjenne overskriftsrad
automatisk

• Ved å huke av for «Gjenta 
som overskriftsrad øverst på 
hver side», fikses dette



Powerpoint
• Mye er helt likt som for et Word-dokument
• Ofte mer bruk av bilder og figurer, som kan gi 

utfordringer

• Nøkkelpunkter:
• Bruk en god mal som i utgangspunktet er korrekt utformet
• Lag tekstbeskrivelser til figurer, grafer og bilder med 

pedagogisk innhold
• Grafisk «pynt» skal ikke alternativtekstes – de har ingen verdi 

ut over det rent visuelle
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Teksting i Powerpoint
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PDF – 2 hovedkategorier
• Normal PDF

• Innholdet er kopierbart og kan inneholde koder for struktur 
og identifisering. Typisk eksempel: Dokument lagret korrekt 
som PDF fra Word.

• Grafisk PDF
• Innholdet er skannet inn som et bilde. Du kan ikke uten 

videre kopiere/markere teksten i PDF-en. Typisk eksempel: 
Papirdokument som er skannet til digital fil.

18



Lag en normal PDF
• Du har et Word-dokument
• Du velger Fil > Lagre som 

Adobe PDF
• Suksess! Forutsetter at Word-

dokumentet er utformet på 
riktig måte.

• OBS! Unngå Skriv ut > Som 
PDF
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Alternativ ved mange dokumenter
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• Marker alle dokumentene du vil gjøre om til PDF
• Høyreklikk, velg «Konverter til Adobe PDF»



Gamle papirer som skannes
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Hva er problemet?
• Skannede dokumenter er i utgangspunktet bare et 

«bilde» av dokumentet
• Dette betyr at teksten er utilgjengelig (uleselig for 

mange)
• Teksten er heller ikke kopier- eller søkbar
• Litt som å ha omslaget på en bok, men ikke innholdet.

• Finnes det en quick fix? JA!
• Forutsetning: Adobe Acrobat (ikke bare Reader). 
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Optisk tegngjenkjenning (OCR)
• Åpne den skannede PDF-en
• Trykk på Verktøy > Rediger

• Acrobat utfører nå en automatisk tegngjenkjenning

• Lagre

• Du har nå et kopier- og søkbart dokument. Det er 
likevel ikke garantert at det er særlig tilgjengelig.
• Hvorfor? Tegngjenkjenningen kan ha gjort feil, strukturen kan 

være rotete, informasjon kan mangle, dokumentet er ikke 
«kodet» riktig. 

Adobe har en hjelpeside om OCR i Acrobat.
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https://acrobat.adobe.com/no/no/acrobat/how-to/ocr-software-convert-pdf-to-text.html


Tilgjengelighetstest i Acrobat
• Velg Verktøy > Tilgjengelighet
• Trykk på «Tilgjengelighetskontroll» > Start kontroll
• Rett opp problemene etter beste evne!

• Ofte fungerer det å høyreklikke på varslene og velge 
«Reparer»

• Gjør det gjerne til en rutine å sjekke tilgjengeligheten i 
nyopprettede PDF-er, også de som er lagret fra Word.
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Tilgjengelighetskontroll
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• Adobe kommer med forslag 
til hvordan du kan rette feil

• Da kan du trykke på 
«Reparer»

• Om du er i tvil eller om det 
ikke er mulig å reparere, er 
det lurt å sjekke «Forklar»

• Adobe sine hjelpesider er 
veldig gode



Avsluttende betraktninger
• Tilgang til informasjon er viktig for institusjonenes

legitimitet og studentenes mulighet for deltakelse
• Å lage tilgjengelige dokumenter er «enkelt» og mulig,

og det betyr mye for noen
• Sørg også for at nettsidene er tilgjengelige

• Få gjerne noen til å undersøke dette

• Tilgjengeliggjøring av arkiverte dokumenter har
historisk verdi
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Tilsyn og veiledning – uu av IKT

• NOKUT etterspør hva som
gjøres med digitalt læringsmiljø
og universell utforming

• Digitaliseringsdirektoratet har
tilsynsansvar for IKT-forskriften
• Risikobasert tilsyn

• Med fare for svikt/feil - lav
etterleving av regelverket

• Som berører store brukergrupper
• Som er vesentlig for lik deltakelse i

samfunnet
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Nettsider

Plattform

Digitale 
læremiddel

Digitale 
ressurser



Oppfølging av avvik

Plan for retting Pålegg om retting Dagbøter
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Verktøy og ressurser
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• uutilsynet har laget en kort oversikt over enkle grep
for å nå alle på nett.

• Om video, lyd, dokumenter, stiler, kontrast med mer.
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https://www.uutilsynet.no/veiledning/korona-og-enkle-grep-na-alle-pa-nett/246


• Universell.no/uupdf
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https://www.universell.no/uupdf/


• Grundig innføring i dokumenter på nettsider fra
uutilsynet
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https://www.uutilsynet.no/regelverk/dokumenter-pa-nettsider/208


Flere ressurser
• E-læringskurs om universell utforming,

Digitaliseringsdirektoratet
• Universell utforming av dokumenter og nettsider,

Canvas-kurs, Høgskolen i Innlandet
• Lovkrav og løsningsforslag for web,

Veilederportal fra Digitaliseringsdirektoratet
• Adobe sine veiledere om funksjoner i Acrobat
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https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter
https://lor.instructure.com/resources/e5a6ccee540d42e399457f2663280f3b
https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/losningsforslag-nettsider/36
https://helpx.adobe.com/acrobat/tutorials.html


Universell sine tilbud og tjenester
• Direkte oppfølging av læresteder
• Seminarer og samlinger
• Nettressurser og publikasjoner
• E-postlister og nyhetsbrev
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