
Støtteenhetenes rolle i å fremme 
universell utforming

Nasjonalt webinar om inkluderende læringsmiljø
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Parallell 4: Workshop

• Implementering av pedagogiske verktøy for økt inkludering
• Hvordan motivere undervisere til universell utforming av læringsressurser



Om sesjonen

• Det blir opptak av presentasjonene, men ikke av 
gruppearbeid

• Skriv spørsmål du har underveis i chatten – vi skal 
prøve å svare så godt vi kan!

• Vi oppfordrer til å ha kamera på i gruppearbeidet, og 
forøvrig kan man gjøre som man vil :)



Velkommen!
• Hva handler universell 

utforming om for deg?

• Beskriv hva universell 
utforming handler om for deg 
med en GIF!

• Trykk på plusstegnet under -> 
deretter trykk på de tre 
prikkene nede til høyre -> trykk 
på kategorien GIF -> og søk 
på det engelske ordet du 
opplever kan si noe om hva 
universell utforming handler 
om deg

This Photo by Unknown author is licensed under 
CC BY-NC-ND.

http://www.cronicaspsn.com/tiras/cpsn-undead/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Seksjon for læringsstøtte
Avdeling for Utdanningskvalitet

Ansvarsområder:

• Tester, piloterer, implementerer og 
forvalter (digital) læringsteknologi i NTNUs fysiske 
og digitale læringsarenaer

• Opplæring, rådgiving og veiledning i bruk av 
(digital) læringsteknologi og verktøy i undervisningen

• Tilrettelegging for erfaringsdeling økt kvalitet i 
undervisningen

• Medieproduksjon

• Universell utforming av digitale læringsressurser

Gerd Johanne Hestnes
gerd.j.hestnes@ntnu.no

Rådgiver

Andreas Hansen Schille
andreas.h.schille@ntnu.no

Seniorkonsulent

Dixie Matre
dixie.matre@ntnu.no

Rådgiver



Kort om NTNU
• Hovedsete i Trondheim, 

og campuser i Gjøvik og 
Ålesund

• Ca. 5000 arbeider med 
undervisning, forskning 
og formidling

• Ca. 42.000 studenter



Program
Del 1:
Hvilke programmer, verktøy og 
praksiser har vi for økt inkludering?
- Ally
- Video

Pause

Del 2:
Hvordan kan vi som støtteenheter 
motivere og støtte undervisere?

Å sammen skape et 
inspirasjonsbrett med
- verktøy, ressurser og tips som 
finnes for å universelt utforme 
digitale læringsressurser 
- måter vi kan jobbe på for å 
støtte de som skal universelt 
utforme sine digitale 
læringsressurser
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Fokusområder

• Ally
• Video i undervisning
• Opplæring og promotering
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Ally
• Hjelpeverktøy for universell 

utforming
• Tilgjengelig i Blackboard
• Ally gir steg-for-steg hjelp og 

tilbakemeldinger for å øke 
tilgjennelighet av læringsressurser
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Bruksområder - Studenter
Alternative formater. Gir studenter mulighet å laste ned 
læringsressurser i ulike formater. 
• 65 000 nedlastninger, 18 000 unike brukere fra 3 800 emner

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

BeeLine
Braille
ePub

HTML
OCRed PDF
Tagged PDF

Translated…
Audio

Distribution by Alternative Format type
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Bruksområder – Biblioteket og undervisere
Universell utforming av kompendier
Biblioteket har brukt Ally til å kartlegge emnekompendier. 
Økt tilgjengelighet av læringsressurser 
Undervisere får tilbakemeldinger på innhold og hjelp å endre 
innhold. 
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Engagement with Instructor Feedback over time
Total fixes

Launched the Instructor Feedback window

Launched the Course Accessibility Report window



Bruk av video i undervisning
• Økt fleksibilitet – tid, sted, hastighet, hørselsevne
• Mulighet for en mer personlig og sosial tilstedeværelse i 

rent nettbaserte kurs 
• Videoer gir ubegrenset mulighet til repetisjon og revisjon
• Kan bidra til høyere studentengasjement 
• Understøtter studentaktive læringsformer
• Gir forbedret fremmedspråktilegnelse

Dinmore, S. (2019). Beyond lecture capture: Creating digital video content for online 
learning–a case study. Journal of University Teaching & Learning Practice, 16(1), 7.



Universell utforming av video
Aktiviteter: 
• Wiki-sider
• Webinarer
• Testing og pilotering av 

tekstetjenester
• Panopto-innføring
• Kompetanseheving
• DIGIT Fra «Tilretteleggingsmuligheter på NTNU» 

https://youtu.be/h9nTOwTp6Ow

http://NThttps:/youtu.be/h9nTOwTp6Ow


Hva anbefaler vi? 

• Bruk undertekster
• Integrert synstolkning
• Inkluderende grafikk-bruk

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/


Gruppeoppgave 1 (15 min)
Spørsmål:
Hvilke programmer, verktøy og praksiser 
benytter du / din organisasjon for å 
universelt utforme digitale læringsressurser?

Samtalepunkter:
• Hvem er du? Hvor jobber/studerer du? Og hva 

er rollen din?
• Hvilke ressurser har dere brukt hos dere?
• Hvilke ressurser og verktøy kunne dere tenkt 

dere å ta i bruk?

Velg én person som noterer i Padleten
Del ressurser, lenker og tips i Padleten
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Opplæring og nettverksbygging
• Tett samarbeid med 

andre støtteenheter
• Webinar
• Erfaringsdeling 
• Brukeveiledning
• En-til-en hjelp



Gruppeoppgave 2 (15 min)
Hvordan jobber du og/eller din organisasjon med 
universell utforming av digitale læringsressurser?

Samtalepunkter:
• Hva har dere gjort så langt og hvilke metoder 

har dere brukt?
• Hva har dere lyktes med?
• Hva har vært utfordrende med arbeidet?

Når vi er tilbake i plenum vil vi gjerne at dere 
deler noen hovedpunkter fra samtalene dere har 
hatt hvis dere vil



Plenum

• Hvilke felles erfaringer 
har dere snakket om?

• Er det noe felles 
utfordringer på tvers av 
organisasjonene?



Utsjekk

• Hva tar du med deg fra 
denne parallellsesjonen?

• Skriv i chatten



Tusen takk for laget!

kontakt@sls.ntnu.no

mailto:Kontakt@sls.ntnu.no
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