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Undertittel
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Kompendiet i moderne form
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NTNU 2015 - lavthengende frukt

NTNU Grafisk Senter 
• PDF-fil av alle tidligere kompendier
• Enkel nett-tilpasning

– Lenket innholdsoversikt
– Kun en side pr visning
– Riktig vinkel, retting av skjevheter
– Fjerning av «rusk» og skygger
– Re-scan av de verste eksemplarene

Digitale filer er en stor fremgang, 
MEN fremdeles stort forbedringspotensiale!
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Universell utforming er ikke lenger 
et valg, men et lovmessig krav!

Formål: Å utrede ønskede og mulige funksjoner ved digitale 
kompendier for å tilfredsstille krav om universell utforming, 

med utgangspunkt i de eksisterende filene.

Piloten – veien mot uu

Vår 
2016

Sommer 
2017

!
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Lovverket styrkes

Forskrift om uu i alle IKT-løsninger
NB! Opplærings- og utdanningssektoren ble 
unntatt

1. JULI 2013 

1. JANUAR 2018

Endring av forskriften trer i kraft:
Gjelder nå også for IKT-løsninger i 
utdannings- og opplæringssektoren



6

Definisjoner og frister
Digitale læremidler: nettbaserte redskaper som kan brukes i det 
pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med hensikt å støtte 
læringsaktiviteter.
Hovedløsning i utdannings- og opplæringssektoren: nettløsninger 
som er en integrert del av virksomhetens undervisning eller 
informasjonsformidling, og som virksomheten har innflytelse over.

Frist for at virksomheter i opplærings- og utdanningssektoren 
sørger for uu:

• Nye IKT-løsninger 12 måneder etter 1. januar 2018
• Eksisterende IKT-løsninger innen 1. januar 2021

NB! Lovverket plasserer et tydelig ansvar på lærestedet



Konklusjon
Hva fant vi egentlig ut..?
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Ressursbruk



9

Rettighetsproblematikk
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Resultatet

Digitale kompendier
• Zoom ut og inn
• Slipper sidetallsproblematikk
• Lenke til artikler
• Tilgjengelig «over alt»
• Kan leses på flere flater
• Lavere produksjonskostnad
• Mer miljøvennlig
• Ingen restopplag
• Slipper fysisk utsalgssted
• Kan printes ved behov
• Kan editeres ved behov
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Muligheter

«Flytende» tekst åpner for
• Fritekstsøk
• Tekstmarkering
• Tekstutheving
• Talesyntese
• Bruk av leselist
• Oppslag av ord
• Auto-oversetting
• Hvem vet hva teknologien 

bringer videre… 
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