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1. Bakgrunn 
Eksempelsamling var et tillegg til prosjektet «Web og universell utforming: Håndverk, innovasjon 

eller kunst» (Bok-prosjektet). Bok-prosjektet fikk støtte fra Norges Forskningsråd, og det ble avsluttet 

i juni 2013. Boka ble lansert av Universitetsforlaget i august 2013. 

Hovedmålet med eksempelsamlingen er å: 

Spre kunnskap og kompetanse om web og universell utforming gjennom en nettbasert 

eksempelsamling. 

Følgende delmål ble definert i prosjektet: 

1. Definere innholdet i eksempelsamlingen. 

2. Utarbeide innholdet i eksempelsamlingen. 

Versjon 1 av eksempelsamlingen er lagt ut på: 

http://medialt.no/eksempelsamling 

2. Beskrivelse av gjennomført arbeid / resultat 
Arbeidet og resultater gjennomgås for hvert delmål. I tillegg beskrives selve eksempelsamlingen kort 

i et eget underkapittel. 

2.1 Definere innholdet i eksempelsamlingen 
Det å lage en eksempelsamling er så omfattende som ressursene tillater. Prosjektgruppa som 

prioriterte aktuelle emner besto av: Frode Eika Sandnes, Magne Lunde, Harald Holone, Jo Herstad, 

Rudolph Brynn, Morten Tollefsen, Trond Ausland og Kjetil Knarlag. I tillegg til prosjektgruppa brukte 

vi Facebook, Twitter og epost for å få inn forslag. 

Eksempler ble lagt ut fortløpende. Alle har derfor hatt mulighet til å kommentere innholdet 

underveis i prosjektet. Dette inkluderte også muligheten til å komme med forslag til nytt innhold. 

Det var ikke uenighet i prosjektgruppa mht. eksempelsamlingens innhold. Prosjektleder Morten 

Tollefsen har gjort det endelige utvalget for første versjon av eksempelsamlingen. De aller vanligste 

problemstillingene er prioritert. På sikt er det ønskelig å få inkludert mer omfattende og komplekse 

problemstillinger. 

2.2 Utarbeide innholdet i eksempelsamlingen. 
Morten Tollefsen og Trond Ausland har laget eksempelsamlingen. Følgende prinsipper har vært 

vesentlige i dette arbeidet: 

• Innhold skal følge WCAG 2.0 på nivå AA (i all hovedsak også på nivå AAA) 

• Eksempelsamlingen skal være enkel å flytte. Vi valgte derfor et filbasert system som ikke 

krever database. 

• HTML5 benyttes 

  

http://medialt.no/eksempelsamling


3. Omtale av andre krav i tilsagnsbrevet 
Krav: En forutsetning for tildelingen er at eksempelsamlingen blir publisert fritt tilgjengelig på nett. 

Dette er gjort, og prosjektresultatet ligger på http://medialt.no/eksempelsamling/ 

Krav: Bufdir minner spesielt om at tilskuddsmottaker skal beskrive hvordan tiltaket har bidratt til 

formålet med tilskuddsordningen. 

Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og 

bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Web er i dag en så viktig 

teknologi at det berører de aller fleste. Det har derfor stor samfunnsmessig verdi at utvikling av web-

baserte nettsteder/tjenester legger vekt på universell utforming. God tilgjengelighet er en 

forutsetning for uu, og eksempelsamlingen gir svar på hvordan mange vanlige utfordringer kan løses. 

Siden alt innhold er på norsk, vil eksempelsamlingen også være enklere for mange enn å benytte 

engelskspråklige sider. Spesielt hvis den videreutvikles og holdes kontinuerlig oppdatert, mener vi at 

den kan bli en viktig ressurs for utviklere, studenter, innholdsprodusenter og alle andre som jobber 

med web. 

4. Videre arbeid 
Det å jobbe med eksempelsamlingen har vært givende og frustrerende. Givende på den måten at det 

har vært fint å kunne gi råd om hvordan mange problemstillinger kan løses/angripes. Frustrerende på 

den måten at det kunne vært gjort mye, mye mer. 

MediaLT vil legge ut flere eksempler i samlingen og forsøke å holde den ajour. Dette vil delvis skje 

innenfor rammen av fremtidige prosjekter, og delvis i forbindelse med våre kommersielle aktiviteter. 

Vi håper også at det kan la seg gjøre å skaffe midler til direkte forbedring og videreutvikling av 

eksempelsamlingen. I tillegg til forslag som har kommet inn ved hjelp av Facebook/Twitter (disse 

legges ut fortløpende som en del av samlingen), har MediaLT en lang liste med temaer og tjenester 

som vi gjerne skulle ha jobbet med og publisert. 

http://medialt.no/eksempelsamling/

