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Universell utforming fra et leverandørsynspunkt

• EU-lovgivning og norske krav til universell utforming.
• Fra spesialskole til fellesskole.
• Trykte bøker og digitale læremidler.
• Teknologisk utvikling. meningsvare

programvare

maskinvare





Tilgjengelighet – WCAG 2.0
• 35 av 61 WCAG-krav nå obligatoriske for private læremiddelprodusenter.
• WCAG 2.0-standarden må praktiseres likt for at den skal tjene den norske fellesskolen.

• Universell utforming når ikke alle elevene, men de sikrer en grunnmur som det kan bygges videre på.



WCAG-skannere er bra, men er rådgivende




























«One size fits one»
• WCAG-kravene skal ikke nødvendigvis innfris samtidig









Forslag til fem standardiseringsområder

• Like tekniske løsninger for navigasjon av digitale læremidler
• Like tekniske løsninger for strukturering, koding og visning av tekst
• Lik redaksjonell forståelse/lik teknisk angivelse av ulike typer 

bildeforklaringer
• Lik praksis av navigasjon, teksting, synstolking av film
• Lik praksis i utforming av interaktivt innhold som quiz, flervalg og spill



Like tekniske løsninger for navigasjon av digitale læremidler



Like tekniske løsninger for strukturering, koding og visning av tekst



Lik redaksjonell forståelse/lik teknisk angivelse av ulike typer bildeforklaringer

Nivå Beskrivelse Behov for alternativ tekst Teknisk / løsning

1
Bilder uten meningsbærende innhold som kun 
eksisterer som pynt 

Ikke behov for alternativ tekst Tom alt-tagg

2
Bilder med meningsbærende innhold, men 
innholdet forklares av omgivelsene (bildetekst, 
teksten rundt)

Ikke behov for alternativ tekst Tom alt-tagg

3
Bilder som er meningsbærende og ikke blir 
forklart av omgivelsene. 

Trenger en kort beskrivelse Legg inn beskrivelse i alt-tagg

4
Tabeller, grafer og lignende der det alt-teksten 
blir for begrensende til å beskrive meningen med 
bildet.

Trenger en lengere beskrivelse
<fig>
<details> 
<summary>

5
Bilder der det ikke er mulig å beskrive bildets 
mening med tekst.

Ikke mulig
Informer i alt-teksten om at det ikke 
er mulig å beskrive elementet med 
tekst

6 Statped bildeforklaring type 3 Lydkulisser

7 Statped bildeforklaring type 4 Annet



1. En kompleks illustrasjon det kan være vanskelig å lage en god alt-tekst på. 
Egentlig flere illustrasjoner satt sammen til en.



2. Diagrammer med bildetekst. Er alt-tekst nødvendig her, eller holder bildeteksten?



Hva med denne? Holder det?



3. Illustrasjon – skal de ha alt-tekst? 
Hvor viktige er kuene i denne sammenhengen? 
Hva gjør vi da? Tom alt-tekst?



Lik praksis av navigasjon, teksting, synstolking av film



Lik praksis i utforming av interaktivt innhold:
 quiz, flervalg og spill etc



Økonomiske utfordringer

• Små og mellomstore læremiddelleverandører
• Det digitale læremiddelmarkedet er fremdeles begrenset.
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