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Side 2

Agenda

• Informasjon om tilrettelegging ved UiO

• Innføring i «engasjerende leser» og diktering
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Tilrettelegging ved UiO- organisering

Fakultet/institutt

• Mottar og behandler søknader om tilrettelegging

• Veiledning og rådgivning til studenter

• Kontaktinfo: fakultetenes infosentre

Tilrettelegging sentralt

• Andrelinjetjeneste- bistår fakultetene

• Eksempler på oppgaver: felles rutiner, nettsider, ansvar for mentorordningen gjennom NAV 

etc.

http://www.uio.no/studier/kontakt/


Side 4

Informasjon om tilrettelegging ved UiO

Nettsider: Tilrettelegging og permisjon - Universitetet i Oslo (uio.no)

1. Tilrettelegging i studiehverdagen

2. Tilrettelegging på eksamen 

https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/
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Søke om tilrettelegging

Hvem kan søke?

• Funksjonsnedsettelse

• Særskilt behov

Dokumentasjon

• Søknad

• Studiehverdagen 

• Eksamen

• Erklæring fra lege/spesialist
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Saksgang

Søknadsfrister

▪ For eksamen

▪ For praksis og 

gruppeundervisning 

Vurdering av søknad og dokumentasjon 

▪ Individuell vurdering

▪ Byrde

▪ Faglige krav

▪ Tiltakets effekt 

Klagemulighet 
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Eksempler på tilretteleggingstiltak

• Ekstra tid

• Hviletid

• Bruk av programvare

• Lese- og skrivehjelp

Eksamen

• Mentor eller «studier med støtte» via NAV

• Redusert studieprogresjon

• Fast lesesalplass

• Pensum på lydbok- NLB

Studiehverdagen



Engasjerende leser og diktering

Digitale verktøy i Microsoft-pakken
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Microsoft 365 

• Alle studenter og ansatte ved UiO kan laste ned Microsoft 365 (MS 365) og de 

andre appene på opptil fem enheter

• Logg inn med UiO-brukernavn og passord

• brukernavn@uio.no og UiO-passord

https://www.uio.no/tjenester/it/lagring-samarbeid/ms365/
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Engasjerende leser

• Opplesningsverktøy

• På engelsk: Immersive Reader

• Integrert i:

• Microsoft Edge

• OneNote

• Word

• Canvas

• Powerpoint

• Office Lens (applikasjon på mobil)

• Outlook

• Justere hastighet og stemme
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Diktering

• Verktøy som gjør talte ord om til tekst

• Integrert i:

• Word

• Powerpoint

• OneNote

• Outlook
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• Programmene kan både:

• lastes lokalt ned på din PC

• brukes i nettleser (online-versjon)

• Enkelte verktøy finnes kun i nettleseren

• F.eks. engasjerende leser i Powerpoint
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OneNote

• Ligger under «Learning tools» i verktøylinja

• Engasjerende leser og diktering ligger samme sted

• "Learning tools" kan lastes ned fra Microsoft sin nettside

https://www.onenote.com/learningtools
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Word

• Diktering: Helt til høyre i verktøylinja under fanen «Home»
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Word

• Engasjerende leser: Ligger under «View» i verktøylinja
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Powerpoint

• Diktering: Helt til høyre i verktøylinja under fanen «Home»
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Powerpoint

• I tillegg til diktering, kan man benytte Engasjerende leser i Powerpoint via 

nettleser

• Engasjerende leser: Ligger under «View» i verktøylinja
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Engasjerende leser i Microsoft Edge

• Nettleseren Microsoft Edge

• Engasjerende leser i søkefeltet

• Kan lastes ned fra Microsoft sin nettside

https://www.onenote.com/learningtools
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Canvas

• Engasjerende leser: "Oppleser" ikon øverst i høyre hjørne
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Outlook

• Diktering: Åpne ny melding. Verktøyet ligger under "Message"
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Outlook

• Engasjerende leser: heter "Reading Aloud". Under "Home"
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Office Lens 

• Applikasjon på mobil

• Optical Character Recognition (OCR): teknologi som gjør det mulig å lese av 

tekst som er lagret i bildeformat

• Kan laste opp eksiterende bilder og dokumenter, men kan også bruke kamera
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Transkribering av lydfil

• I Word via nettleser kan du transkribere lydfiler.

• Lydfilene kan være forhåndsinnspilte, eller opptas direkte i Word.

• Les mer om transkribering i Word.

https://support.microsoft.com/en-us/office/transcribe-your-recordings-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57

