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Presentasjonsnotater
Mitt navn er Margrethe Goksøyr og jeg kommer fra tilsyn for uu av ikt. Først og fremst vil jeg si takk for invitasjonen, veldig artig å vær her!Vi skal nå gå gjennom det viktigste du må vite om lovkravene for uu av ikt i utdannings- og opplæringssektoren, og jeg skal gi dere 5 råd om nyttige tema.Men først en tegnefilm for å forklare poenget med uu …
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Video(Klikk for å starte filmen)



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
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Regelverket om uu kom for 5 år siden.  Kravene i lov og forskrift, bygger på en rettslig standard kalt WCAG 2.0 – Retningslinjer for tilgjengelig webinnholdFormålsparagrafen, synes vi er veldig fin. Den sier at «Loven skal bidra til nedbygging av samfunnskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»Lovens formål er likestilling uavhengig av funksjonsevne. Og loven skal legge til rette for:LikeverdLike muligheter og rettigheterTilgjengelighet Tilrettelegging 



Statleg sektor

Privat sektor

Kommunal sektor

Lag og organisasjonar

Kven gjeld regelverket for?
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Så hvem gjelder reglene for? Jo, de gjelder for:Statlig sektorKommunal sektor Privat sektor Lag og organisasjoner



Skular og universitet

… og frå 2018 
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Forskriften viser til «utdannings- og opplæringssektoren». For så vidt et relativt vidt begrep. Ikke problematisert i forarbeidene eller andre relevante rettskilder.  Vi har valgt å utgpkt i hvilke virksomheter som er omfattet av den individuelle plikten om tilrettelegging for elever og studenter i ldl § 21. Ut fra forarbeidene til gammel og ny diskrimineringslov, kan man konkludere med at: Skoler og utdanningsinstitusjoner er virksomheter som er rettet mot allmennheten. Når institusjonene tilbyr sine tjenester ved bruk av hjemmesider, digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser, må disse IKT-løsningene trolig også anses rettet mot allmennheten.



Tidsfristar for eksisterande og ny ikt

1. jan 2019

1. jan 2021
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Nye ikt-løsninger må være uu (fristen var 1.1.2019). Eksisterende løsninger innen 1.1.2021.Nettsteder, digitale læremidler,automater eller apper som er egenutviklet eller kjøpt 1.januar 2019 eller senere er alltid ny ikt. Avgjørende er dato på intern kravspesifikasjon eller dato for kontraktssignering. Om produktet- plattformen for eksempel er en "gammel hyllevare" er utan betydning. Ved ny kontraktsinngåelse er man ansvarlig for at kravene til uu er en del av kravspekken. Vi kommer tilbake til dette med anskaffelser om litt.Er løsningen utviklet eller kjøpt før 1.januar 2019- er den eksisterende ikt.Merk at endringer av en eksisterenede løsning etter 1.januar 2019 kan føre til at den anses som ny ikt. Dette beror i så fall på en konkret helhetlig vurdering der vi blant annet vektlegger om endringene virker inn på grensesnittet mot sluttbrukeren og hvor store endringer det er snakk om. Nye funksjoner eller større endringer i struktur/design er eksempler på store endringer.



Kva er ei hovudløysing?
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For at ikt-løsningen skal være omfattet, er det et krav at den er en hovedløsning, i tillegg til at den er retta mot allmennheten.For å være en hovedløsning må løsningen være: Integrert del av måten virksomhetene informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten (her: elever og foreldre)Knyttet til virksomhetens alminnelige funksjon (her: undervisning, informasjon) En virksomhet kan ha flere hovedløsninger For en utdanningsinstitusjon kan for eksempel hovedløsningen være:HjemmesidenLæringsplattform, ogDigitale læremidler brukt i undervisningen



Ill.: Christopher Aune
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UU er ikke tilrettelegging av en særløsning:For at mangfoldet blant studentene skal få likeverdige muligheter i høyere utdanning er utdanningsinstitusjonene pålagt å arbeide forebyggende med å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulig studenter i de ordinære løsningene. Når universell utforming ikke er tilstrekkelig skal støtteapparat på lærestedet sammen med studenten vurdere hva som vil være egnet individuell tilrettelegging. Det er derfor viktig å tenke uu som en naturlig og selvfølgelig del av løsningen og ikke som en løsning for de med særlige behov:håper at alle i framtiden vil lage en løsning som ønsker alle velkommen inn, og ikke mange ulike særløsninger. Det er det universell utforming handler om.



Ikt-løysingar i utdanningssektoren

• Nettsider 

• Digitale læremiddel og 
plattformer
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Når det kommer til utdanningssektoren vil de berørte områdene inkludere nettsidene til utdanningsinstitusjonene, læringsplattformene de benytter, eventuelle digitale læremidler som benyttes som en del av undervisningen, digitale prøver og andre digitale ressurser. Også automater er omfattet. Eksempler er alt fra en utlånsautomat på biblioteket til brusautomaten i kantina. Begrepet digitalt læremiddel er definert i forskriften som : nettbaserte redskaper som kan brukes i det pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med hensikt å støtte læringsaktiviteter. Rettslig sett er det ikke viktig hva vi kaller ikt-løsningen, om det er en ressurs, et læremiddel, en plattform eller digital eksamen;  det avgjørende er om ikt-løsningen i seg selv faller innenfor forskriftens anvendelsesområde slik at forskriftens krav til uu gjelder.  For å finne ut om en løsning er omfattet må vi se på om:retter seg eller er stilt til rådighet for allmennhetenunderbygger virksomhetens alminnelige funksjoner en del av virksomhetens hovedløsing (altså om den er en integrert del av undervisningen).



Ny statusmåling 2018 
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I fjor gjennomførte vi en stor statusmåling av alle sektorer, sist vi gjorde det var i 2014, men denne gangen var virksomheter innen utdanning også tatt med.Formål: å sjekke i hvilken grad nettstedene er i tråd med kravene om universell utforming av ikt.  Vi har målt 42 nettsteder i utdanningssektoren, over hele landet; dekker grunnskular, vidaregåande skular og universitet/høgskule.  Merk at det denne gangen ikke er digitale læremiddel eller læringsplattformer som er vurderte, men «hjemmesidene» til de utvalgte utdanningsinstitusjonene. 



Tema i målinga

• Navigasjon
• Tastaturbetjening
• Koding av innhald
• Bruk av skjema
• Alternativt format
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Temaene i målingen var:Navigasjon (markering og formulering av lenker, styring av lyd, kontrast mellom tekst og bakgrunn, forstørrelse, om overskrifter er beskrivende)Tastaturbetjening ( mulig å nå og bruke innhold med tastatur, synlig fokusmarkering ved bruk av tastatur og tastaturfeller (at man ikke skal stå fast))Koding av innhald (koding av lister, overskrifter, skjemaelementer, knapper og tabeller samt kodesyntaks)Bruk av skjema (da har vi særlig sett på ledetekster og instruksjoner i skjema og feilmeldinger)Alternativt format (Med alternativt format mener vi for eksempel om en video er tekstet eller har et annet tekstalternativ eller om et bilde ell en illustrasjon har tekstalternativ.)
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Samla resultat per tema
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Her er samla resultat for hele statusmålinga som gjeld alle samfunnsområde inkludert utdanning, fordelt på de ulike temaene. Vi ser at navigasjon (68 prosent samsvar) og tastaturbetjening (64 prosent samsvar) skårer bedre enn gjennomsnittet for målinga, som er 60 prosent samsvar.  Selv om dette temaet kom godt ut, så vi likevel samlet sett at det var høy risiko for digitale barrierer på området, og da var det spesielt kontrast mellom tekst og bakgrunn som var synderen, bare 1/3 av alle sider var uten kontrastfeil.  Fokusmarkering ved bruk av tastatur ble det scoret dårlig på. Det som var bra var overskrifter og lenker der vi fant hele 98% samsvar og tastaturfeller fant vi nesten ikke i det hele tatt.Koding av innhold (59 prosent samsvar), bruk av skjema (51 prosent samsvar) og alternativt format (45 prosent samsvar) fikk alle et resultat som var dårligere enn gjennomsnittet for målinga. Her er utfordringen først og fremst video. 
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Samla resultat for utdanning
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Når vi ser på samlet resultat for virksomhetene vi testet i utdannings- og opplæringssektoren fordelt på tema, så ser vi at ingen tema nådde 100 % score. Og husk at 100% er minimumskravene.Svakest resultat fikk altså det vi har kalt alternativt format, som betyr for eksempel om en video er tekstet eller har et annet tekstalternativ eller om et bilde eller illustrasjon har tekstalternativ. Her er utfordringen igjen først og fremst video. Svært mange videoer vi testa har ikke tekst.(Ha med dersom spm: Mange av skolene (grunnskole og VGS) har ikke egen hjemmeside, men har undersider på kommunens/fylkeskommunens hjemmeside. Dermed kan vi si at det er kommunens hjemmesider som er testet i  noen tilfeller. )



uu.difi.no/statusmåling2018
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For mer detaljer og mer om statusmålingen, kan du lese alle resultat og analyser på tilsynets nettsider.uu.difi.no/statusmåling2018Her kan du også sette deg nærmere inn i tema jeg nettopp nevnte.



Anskaffe ikt-system
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Universell utforming er ikke bare viktig når man skal lage en pdf eller video for bruk i undervisningen, men: Flere av dere har eller vil få et ansvar for innkjøp av digitale læremidler, LMS, plattformer e.l. Det er derfor greit å være klar over at det finnes krav om uu også i denne prosessen.Lov om offentlege anskaffingar krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar, også ved ikt-løysingar.Ikt-løysingar som er anskaffa etter 1. januar 2019 skal være utforma i henhold til forskrift om universell utforming av iktFrå 1. januar 2021 skal alle ikt-løysingar vere universelt utformaOppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakterVed anskaffelse av en ikt-løsning gjelder forskriften, som viser til WCAG- standarden.



Innkjøp av ikt

Kjenn 
brukarbehova

Vit kva du skal 
kjøpe

Sett deg inn i 
relevante krav

Vis til 
relevante krav 

i kravspek

Brukartest og 
ha dialog med 
leverandøren 

undervegs

Test at du har 
fått det du 

skal ha
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Ikt-løsninger som er nye etter 1. januar 2018 skal være universelt utformet. Husk universell utforming fra starten av. To ting for å ivareta krava ved anskaffelse:Ved utforming av kravspesifikasjon, vis til relevante lov- og forskriftsbestemmelser:Likestillings- og diskrimineringsloven av 16. juni 2017 (Kapittel 3)Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger av 21. juni 2013krav til tilbyder sine kvalifikasjoner ved å kreve at det blir lagt fram attester som viser at tilbyder oppfyller kvalitetssikringsstandarder om universell utformingDialog med leverandør er avgjørende. Still krav til universell utforming.Vi ser at det av og til blir stilt overordnede krav til universell utforming, men vi anbefaler at du setter deg godt inn i kravene slik at du vet hva du ber om, hva som er relevant for din løsning og slik at du kan kontrollere leveransen underveis.Kravene i forskriften bygger på WCAG 2.0. Denne standarden utgjør minimumskrav, som innebærer at det ikke er tilstrekkelig bare å følge forskriften hvis målet er en god og brukervennlig løsning. WCAG-standarden er ikke tilstrekkelig spesifikk til å fungere som kravunderlag rett ut av boksen, men må tilpasses og spesifiseres ut fra blant annet valgt teknologi og ønsket funksjonalitet. [Vurder å ta kort med: Ved tilsyn så er det du som får sanksjonene dersom noe ikke fungerer. Ha derfor med i kontrakten at det er leverandørens ansvar å sørge for at de har levert oppfyller kravene. Da kan du snu deg mot leverandøren dersom f.eks. søknadsskjemaet ikke fungerer]
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Og husk at jobben ikke er ferdig idet du har gjennomført kjøpet. For å kontrollere at leverandøren har fulgt opp kontrakten, må du sjekke at det du har fått møter kravene.Se nærmere om krav og løsningsforslag på uu.difi.no
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Difi har også en egen veileder om anskaffelser. Se www.anskaffelser.no



uu.difi.no
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Vi lager veiledning om alle tema, som du finner på uu.difi.no - som er hovedkanalen for tilsynets veiledningVi jobber stadig med å videreutvikle denne veiledningen, så følge med på våre nettsider Så over på den delen som de fleste kanskje kom for i dag- det praktiske! Vi skal nå se på 5 nyttige tema og prøve å gi noen tips på veien mot universelt utformede læremiddel og nettsider. * KLIKK*Dersom spørsmål om 2.1: vi vil snarlig legge ut veiledning om de nye suksesskriteriene i WCAG 2.1 på nettsidene våre. Den vil inneholde en oversikt over alle de nye suksesskriteriene, litt om formålet med hvert av dem og en kort forklaring av det enkelte suksesskriteriet, på norsk. Enkelt forklart er WCAG 2.1  utvidelse av 2.0, hvor den nye versjonen har med suksesskriterier for å håndtere typiske utfordringer ved bruk av mobile flater. Det handler blant annet om berøringsskjerm, gester og forhindring av utilsiktet aktivering av innhold. Kort oppsummert betyr oppdateringen fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 at ingen suksesskriterier er tatt ut fra 2.0-versjonen12 nye suksesskriterier er lagt til i 2.1-versjonenNivå A: 5 nye suksesskriterierNiva AA: 7 nye suksesskriterierVi gjør for ordens skyld oppmerksom på at WCAG 2.1 per i dag ikke er et krav etter norsk rett, men vil bli innført gjennom EUs webdirektiv (WAD). Det er ikke bestemt når dette skjer. Om du vil sette deg mer inn i detaljene rundt direktivet kan du lese artikkelen EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk.



FEM NYTTIGE TEMA
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Vi skal gå gjennom fem tema som er særlig aktuelle for dere.Vi har identifisert enkelte tema gjennom kontakt med sektoren, og derfor vil vi spesielt gå gjennom desse i dag.
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Jeg skal gå gjennom 5 temaer som du må være bevisst på, når du legger ut innhold:KontrastFargebrukOverskrifter og listerTeksting av videoDokumenter 



Teksting av video
1

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Først: det er krav om at all forhåndsinnspilt video med lyd skal være tekstet.Vi skal nå se en kort video…



TRE RÅD OM UNIVERSIELL UTFORMING 
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Denne videoen var ikkje tekstet, utan lyd ..Husk å tekste videoane du legg ut. Bra for både dei som er høyrselshemma eller viss du sit ein plass du ikkje vil forstyrre dei andre rundt deg, då kan du følgje med på videoen og sjå tekstinga og få med innhaldet. Eller om det er mykje støy rundt deg på bussen eller toget.Det er elles ofte en forventing om å kunne bla gjennom Facebook på mobilen og se videoer utan å måtte slå på lyd..Bruk ein videospelar som viser teksting av filmen din, og publiser utskrift av teksten under filmen.



Hugs å tekste video
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Teksting av video er bra for både dei som er høyrselshemma eller viss du sit ein plass du ikkje vil forstyrre dei andre rundt deg, då kan du følgje med på videoen og sjå tekstinga og få med innhaldet. Eller om det er mykje støy rundt deg på bussen eller toget. Lesesal, auditorium, bibliotek …Miljø med støy – mijø der du ikkje vil forstyrreAnekdote:Jeg har snakket om dette på foredrag før, og ved en anledning kom det opp et par ganske unge jenter til meg og sa at de syntes dette var skikkelig bra. De syntes nemlig at det var så plagsomt når folk ikke tekstet videoene sine da de ønsket å se de hvor og når det passet de, som for eksempel på bussen, på stranda eller andre steder der du ikke nødvendigvis kan eller vil ha på lyden. Teksting av video er en stor stor fordel for alle elever og studenter, enten det er elever med norsk som andrespråk, de som synes det kan være vanskelig å følge med , men også de som rett og slett ikke gidder eller vil ha på lyden!Tekst på power point som vises i videoen - vi har fått spørsmål om dette fungerer som tekstalternativ til en filmet presentasjon:-man sier stort sett meir enn bare det som står i ppt. Det er lyden som er utløsende faktor og den som må gjengis alternativt. Det er svært sjeldan noen kun leser opp det som nøyaktig står  ppt.
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Kravene er:Teksten skal gjengi det som blir sagt i videoenTeksten skal være godt synlig og skal ikke stå i veien for innholdet i videoenHar du ikkje teksting på videoen, skal du legge ut enten manuset eller en tekst som oppsummerer hovedinnholdet. Dette er også nyttig for eks fremmedspråklige elever.(Vi kan ikkje anbefale verktøy, men du må sikre at tekstinga dekker det vi har nevnt her.)



Dokument
2
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Det andre tipset vi skal gå gjennom i dag er dokumenter.Det er særlig to ting å merke seg her:Strukturen i dokumentet konvertering 
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Vi får en del spørsmål om publisering av dokumenter på nett, for eksempel – Word, PDF og PowerpointVanlige tekstbehandlingsprogram som Word har enkle funksjoner for å sjekke om dokumentet er lesbart og tilgjengelig. Bruk demElever som bruker hjelpemidler pga syn eller lese- og skrivevansker, eller som bare kan navigere med tastatur – vil få det mye enklere.Vi anbefaler å publisere innhold i HTML så langt det er mulig. 



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.
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Her ser vi en sammenhengende tekst uten avsnitt og overskrifter. Hvis vi ikke er bevisste på struktur av tekst på nett – vil lesbarheten bli dårlig.For den som får teksten opplest med en skjermleser, vil teksten leses opp sammenhengde utan naturlige pauser. Måten en skjermleser leser en artikkel på, er at man kan navigere fra overskrift til overskrift, og få et overblikk over hva artikkelen egentlig handler om.Husk å bruke funksjonene overskrifter og lister som finnes i publiseringsløsning.�



Konvertering av dokument

Tap av innhald
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Ett av de store problemene når det gjelder dokument, er konvertering. Selv dokumenter som i utgpkt er tilgjengelige, kan miste mye informasjon når de blir konvertert. Det er veldig få som lager pdf, men mange konverterer for eksempel et word dokument over til pdf- og det er da det skjerer seg.



1

2
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Disse instillingene bør du ha slått på når du skal konvertere fra word til pdf.(Selv om man ikke får et perfekt resultat av dette heller, så blir det i alle fall mye bedre enn om du ikke har skrudd på disse innstillingene)



Overskrifter og lister
3
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Når det gjeld overskrifter og lister, så er det noko vi ser mange gjer feil på. (dette gjelder selvfølgelig også i dokumenter og ikkje bare på nettsider)



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
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Her ser vi et eksempel der teksten er strukturert med overskrifter. Dersom du har brukt overskrifter riktig, vil teksten være strukturert – både for den som ser, og for den som brukar hjelpemiddel.For å lage overskrifter bruker du funksjonene som finnes i publiseringsløsningen din.



Merk opp overskrifter!
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Organiserer teksten ved hjelp av overskrifter og avsnitt i publiseringsløsning.Lag overskrifter og mellomtitlar med funksjonane, h1 og h2 osv. Husk at fet skrift ikke er en overskrift.



Merk opp overskrifter!
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Det samme gjelder også i dokument. Slik gjøres det i word 2016.



Bruk listeverktøyet til å lage lister!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette gjelder også lister. Tankestrek er ikke en punktliste.Bruk listeverktøyet når du lager lister. 



Kontrast
4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så skal vi se litt på kontrast 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
�Kontrast er viktig for synligheten til spesielt teksten, men også annet innhold. Det er spesielt viktig for fargeblinde, men også for elever med nedsatt syn. Kontrast sørger også for bedre synlighet om man har gjenskinn av sterkt lys og mer behagelig lesning. Det er også bra om du skal skrive ut dokumenter i svart/hvitt.Her ser dere eksempel på minimumskravet, og hva som er anbefalt.Den øverste teksten er ikke godkjent.Midten oppfyller minsteDen nederste er absolutt bestSvart tekst på hvit bakgrunn vil alltid være godkjent.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er også aktuelt på mobil: Kontrast sørger også for bedre synlighet hvis det er gjenskinn av sol, og det gir en mer behagelig leseropplevelse. Det er også en fordel om du skal skrive ut dokumenter i svart/hvitt.



Fargebruk
5

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Neste og siste tips er fargebruk



Tenk på fargebruken

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tenk på fargebruken, og hvordan farger oppfattes.Her ser vi et eksempel på hvordan en graf med farger kan se ut for en fargeblind person.I dette eksempelet ser vi den originale grafen, med linjer i fargene oransj, grønt, blått og lilla.Men for brukere med rødgrønn fargeblindhet, vil det være vanskelig å skille linjene fra hverandre, fordi linjene ser like ut.Det finns nettsider der du kan simulere ulike type fargeblindhet.Selv om kontrasten er bra, så husk at samme farge ikke ser lik ut for alle.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi et eksempel på fargebruk på et sektordiagram.Med mørkeblått, lyseblått, gult, grått og oransj.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik ser det samme diagrammet ut for en som er helt fargeblind. Alt er i gråtoner.Da er det ikke lett å se sammenheng mellom ledetekster og diagram. Så hva kan vi gjøre?



Plassering av ledetekst

Chrome

Safari

IE

Firefox
Edge

Chrome Safari IE Firefox Edge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En løsning er å plassere ledetekster til de enkelte delene av diagrammet. Legg merke til at det fortsatt er brukt farger, men det er nå knyttet informasjon til fargene. 



TA E-LÆRINGSKURSET
uu.difi.no/elæring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå har vi sett på noen av de viktigste tingene du skal tenke på når du lager innhold på nett.Trenger du repetisjon, ta gjerne e-læringskurset vårt. Denne sesjonen i dag gir deg ikke svar på alt, så jeg vil anbefale å ta en kikk på kurset. Det er gratis og åpent for alle. Fullversjonen er rettet mot nettredaktører og skribenter (lansert haust 2017), mens kortversjonen er rettet mer for skribenter og dere som skal lage dokumenter. (kortversjon lansert juni 2018)Du kan også bruke kurset som et oppslagsverk etterpå.Tips gjerne en kollega, mange tar dette gjerne sammen.Kurset finner du på uu.difi.no/elæring. Videre kan du finne all veiledningen vår på uu.difi.no



BLI MED PÅ WEBINAR 
Tid og stad: Måndag 20. mai på uu.difi.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det jeg har snakket om idag, vil også være tema på webinar 20. mai. Under webinaret kan du sende inn spørsmål på e-post og få svar på timen den dagen. Vi legg ut opptaket så det er mogleg å sjå det seinare også, og du kan alltid sende oss spm på epost, med vanleg svartid  2 til 10 dagar.Tips gjerne en kollega som ikke kunne være med her idag om webinaret 20.mai (Det kommer også fleire webinar, send oss gjerne inn forslag til ting de vil vite meir om, forslag til tema og fortel alle andre som ikkje fekk med seg dette om tiltaka våre, for vi vil gjerne ha med alle undervisere med på dette slik at alle forstår hvorfor og hvordan uu.)



@uudifi @uudifi

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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ta gjerne kontakt med oss i tilsynet i Difi dersom du har spørsmål.Nettsiden vår er uu.difi.noDu kan sende e-post på uu@difi.noDu kan ringe på telefon 24 05 56 10Du kan gjerne følgje oss på Twitter og Facebook, @uudifi



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi kommer til å snarest legg ut presentasjonen på Slideshare og opptaket på uu.difi.no
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