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Tildeling av stimuleringsmidler 2009 

Universell fikk inn 22 søknader på stimuleringsmidler for 2009. 12 prosjekt har nå fått 

støtte til gjennomføring av planlagte tiltak.I september 2009 utlyste Universell kr. 1 000 

000,- i stimuleringsmidler for tiltak som tar sikte på å inkludere universell utforming i det 

faglige innholdet i fagplaner og/ eller undervisningstiltak i høyere utdanning. 

 

Av de 22 søknadene som kom inn var det mange gode å velge mellom. Dette krevde nøye 

vurderinger for å støtte de prosjekt som var mest i tråd med stimuleringsmidlenes hensikt. 

I samråd med Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet har vi for 2009 tildelt stimuleringsmidler til 9 læresteder og til 

12 prosjekt. Nedenfor følger en presentasjon av hvem som har fått innvilget midler og kort 

om prosjektene. 

 

Tildelinger 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 

UMB - ved Institutt for landskapsplanlegging - har fått tilslag på to prosjekt. Det ene skal 

utarbeide en skisse for etterutdanningstilbud om de juridiske utfordringene ved innføringen av 

universell utforming-begrepet i den nye plan- og bygningsloven. UMBs andre prosjekt går ut på 

å jobbe med universell utforming opp mot kommunene gjennom kursvirksomhet. 

Tildelt kr. 100 000,- 

Høgskulen i Volda 

Høgskulen i Volda - Institutt for samfunnsfag og historie og Institutt for planlegging, 

administrasjon og samfunnsfag - har fått tilslag på to prosjekt. Det første prosjektet innebærer en 

gjennomføring av tverrfaglig prosjektarbeid med universell utforming som gjennomgående tema 

i lokalsamfunnsanalyse. Det andre prosjektet som fikk støtte er arrangering av studietur med 

fokus på universell utforming for studieemnene samfunnsgeografi, sosiologi og 

samfunnsplanlegging. 

Tildelt kr. 70 000,- 

Bergen Arkitektskole (BAS)   

Bergen Arkitektskole har fått tilslag på søknad om støtte til integrering av universell utforming i 

undervisningen, blant annet i fagområdet Arkitektur, prosjektering og planlegging. 

Tildelt kr. 100 000,- 

Høgskolen i Oslo 

Høgskolen i Oslo - Avdeling for ingeniørutdanning - har fått innvilget stimuleringsmidler til å 

dekke produksjonsutgifter for en lærebok i universell utforming av brukergrensesnitt. Boken er 

tiltenkt bachelorstudenter i informatikkrelaterte fag ved universitet og høgskoler i Norge. 



 
   

 

Tildelt kr. 100 000,- 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 

UMB - Institutt for matematiske realfag og teknologi - har blitt tildelt midler til 

kompetanseheving av ansatte for å inkludere universell utforming i undervisningen i de fire 

emnene bygningsplanlegging, arkitektur, prosjektledelse og byggesak/bygningsteknikk. 

Tildelt kr. 65 000,- 

Høgskolen i Lillehammer 

Høgskolen i Lillehammer - Avdeling for helse- og sosialfag - har fått tilslag på søknad om 

stimuleringsmidler for å produsere en antologi om universell utforming til bruk i den planlagte 

mastergraden i miljøpsykologi Menneske - miljø - universell utforming. En DVD om universell 

utforming skal også forberedes som et tillegg til boken. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo. 

Tildelt kr. 100 000,- 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 

AHO - Institutt for design - har blitt tildelt stimuleringsmidler for å omarbeide 

kurset "Brukerorientert design" slik at det får større vekt på universell utforming og 

inkluderende designprosesser. Utvikling av kursmateriell for andreårsstudenter og publisering av 

forelesninger på internett vil også bli prioritert. 

Tildelt kr. 100 000,- 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo - Fakultet for design - har fått støtte til å utvikle et kurs om temaet lys og 

farge i rom som et redskap for orientering, tilgjengelighet og universell utforming. 

Tildelt kr. 195 000,- 

Nordiska Högskolan för folkhälsvetenskap (NHV)   

NHV har fått tilslag på søknad om støtte til utvikling av diplomstudie i universell utforming. 

Tanken er at midlene skal brukes til å utvikle et introduksjonskurs til temaet universell 

utforming. 

Tildelt kr. 100 000,- 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

NTNU - Fakultet for arkitektur og bildekunst og Institutt for byggekunst, prosjektering og 

forvaltning - har blitt tildelt midler for å arrangere et temamøte i det fellesnordiske 

arkitektnettverket om universell utforming. Tema for møtet skal være undervisningsstrategi og 

undervisningsmetodikk. 

Tildelt kr. 70 000,- 

 


