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Likestillings- og diskrimineringslova

«Loven skal bidra til nedbygging av samfunnskapte 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

Likestilling uavhengig av funksjonsevne:

• likeverd
• like moglegheitar og rettar
• tilgjengelegheit
• tilrettelegging



Statleg sektor

Privat sektor

Kommunal sektor

Lag og organisasjonar

Kven gjeld regelverket for?



Skular og universitet

… og frå 2018 



Tidsfristar for eksisterande og ny ikt

1. jan 2019

1. jan 2021



Kva er ei hovudløysing?





Ikt-løysingar i utdanningssektoren

• Nettsider 

• Digitale læremiddel og 
plattformer



Anskaffe ikt-system





Anskaffing av ikt

• Kravspesifikasjon: vise til
• Likestillings- og diskrimineringsloven
• Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger 

• Set deg inn i krava om universell utforming – vite kva 
du bestiller





Ny statusmåling 2018



uu.difi.no



FEM NYTTIGE TEMA





Teksting av video
1



TRE RÅD OM UNIVERSIELL UTFORMING 






Hugs å tekste video





Dokument
2





Løsninger som møter kravene i forskriften 
Det er en rekke krav til tekststruktur for å tilfredsstille loven. 
Avhengig av hvilket publiseringssystem som benyttes, 
kan kravene løses ulikt teknisk, men grunnprinsippene vil være de samme. Innholdet 
må struktureres med korrekt kode, og må kunne forstørres uten tap av tekst eller 
lesbarhet. Overskrifter Overskrifter og rett bruk av overskriftsnivåer er kanskje det 
mest fremtredende virkemiddelet for å gi struktur og oversiktlighet til teksten. Mange 
brukere, både med og uten hjelpemiddel, benytter mellomtitler for å skumlese 
innholdet og finne det som virker mest interessant. Uten mellomtitler blir lange 
tekster tunge å lese. Overskrifter kodes ved hjelp av overskriftelementene <h1> til 
<h6>, og disse deler opp teksten tilsvarende i kapitler og delkapitler i ulike nivåer. 
Sidetittel skal være h1Hovedinnholdets tittel skal være den første overskriften i 
koden, og skal være på nivå 1 ved hjelp av elementet <h1>. Dette gjelder også 
startsiden, som bør ha en synlig overskrift som tydelig formidler hvilken virksomhet 
brukeren har kommet til. Dette er gunstig både for søkemotoroptimalisering og for 
brukere med hjelpemiddel.



Konvertering av dokument

Tap av innhald



1

2



Overskrifter og lister
3



Løsninger som møter kravene i forskriften 

Det er en rekke krav til tekststruktur for å tilfredsstille loven. Avhengig av hvilket 
publiseringssystem som benyttes, kan kravene løses ulikt teknisk, men 
grunnprinsippene vil være de samme. Innholdet må struktureres med korrekt kode, 
og må kunne forstørres uten tap av tekst eller lesbarhet.

Overskrifter 

Overskrifter og rett bruk av overskriftsnivåer er kanskje det mest fremtredende 
virkemiddelet for å gi struktur og oversiktlighet til teksten. Mange brukere, både med 
og uten hjelpemiddel, benytter mellomtitler for å skumlese innholdet og finne det 
som virker mest interessant. Uten mellomtitler blir lange tekster tunge å lese. 

Overskrifter kodes ved hjelp av overskriftelementene <h1> til <h6>, og disse deler 
opp teksten tilsvarende i kapitler og delkapitler i ulike nivåer. 

Sidetittel skal være h1



Merk opp overskrifter!



Merk opp overskrifter!



Bruk listeverktøyet til å lage lister!



Kontrast
4







Fargebruk
5



Tenk på fargebruken







Plassering av ledetekst

Chrome

Safari

IE

Firefox
Edge

Chrome Safari IE Firefox Edge



TA ELÆRINGSKURSET
uu.difi.no/elæring



BLI MED PÅ WEBINAR 
Tid og stad: Desember på uu.difi.no



@uudifi @uudifi

24 05 56 10uu@difi.nouu.difi.no
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