
Universell utforming av læringsmiljøet ved UiO
En veileder for ansatte

Vedtatt av Universitetsstyret 1. mars 2007



Forord

1.  Universell utforming av læringsmiljøet ved UiO
 1.1  Hensikt
 1.2  Bakgrunn
 1.3  Målgruppe 
 1.4  Prosess

2.  Universell utforming som prinsipp
 2.1  Definisjon
 2.2  Hvorfor universell utforming
 2.3  Sju prinsipper for universell utforming
  
3.  UiOs plan for universell utforming 2007–09
 3.1  Mål og ambisjonsnivå
 3.2  Kompetanseheving
 3.3  Oppfølging

4.  Eksempler på god praksis
 4.1  Universell utforming av studier og undervisning
 4.2  Universell utforming av IKT
 4.3  Universell utforming av studentliv
 4.4  Universell utforming av bygninger og uteområder

Innhold

Redaksjon 
Hege B. Pettersen, STA
Else Momrak Haugann, STA
Kristine Holmbakken, STA

Produksjon
Foto: Marius Hauge ©,
bortsett fra på s. 3, s. 4, s. 7 og 
s. 27; Informasjonsavdelingen og 
Konsulenttjenesten for funk-
sjonshemmede studenter
Form: Alv Reidar Dale
Trykk: GAN Grafisk as

Oslo, 08/2007

3

5
5
5
6
7

8
8
8

10

13
13
14
14

16
16
20
23
25



Forord

Det skal merkes at Universitetet i Oslo har en god plan for et helhet-
lig læringsmiljø! Universell utforming av læringsmiljøet kommer 
alle studenter og ansatte til gode. Vi vet at både studentene våre og 
de ansatte er ulike. Dette mangfoldet må vi ta hensyn til. Samtidig 
ser vi at det ligger en merverdi i å gjøre dette. Produkter, læremid-
ler, bygninger og uteområder som er tilrettelagt for alle studenter, 
uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn eller funksjonsned-
settelser, fungerer godt for alle.

Vi vet at et godt læringsmiljø er en forutsetning for et godt lærings-
utbytte. Et godt læringsmiljø skal oppnås gjennom positive tiltak 
uten at kravene til akademiske ferdigheter og utvikling reduseres.  
Et bærekraftig universitet tar hensyn til både miljøet og mennes-
kene; både forsknings- og utdanningsmiljøet, både dem som skal 
forske og dem som skal lære. 

Denne veilederen retter seg til alle ansatte ved Universitetet i Oslo. 
De fleste ansatte vil på et tidspunkt møte studenter med ulike be-
hov og ta avgjørelser som påvirker studentenes læringsmiljø, enten 
det er i en planleggingsprosess, en undervisningssituasjon eller i 
andre situasjoner. Veilederen inneholder derfor eksempler på god 
praksis.

Jeg håper at planen vil sette spor og at den vil være nyttig i bruk.

Inga Bostad
viserektor

Universell utforming ved UiO
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1.1 Hensikt
UiO har som mål i Strategisk plan 2005–2009 
å styrke sin stilling som forskningsuniversitet 
av høy internasjonal standard. Når det gjelder 
utdanningsvirksomheten ved UiO, er det et 
overordnet mål å utdanne kandidater med 
fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi 
studentene et godt grunnlag for videre ut-
vikling, både som fagpersoner og samfunns-
borgere. For å nå dette hovedmålet, vil UiO 
blant annet videreføre arbeidet for et bedre 
læringsmiljø, med universell utforming som 
norm.

Prinsippet om universell utforming skal bidra 
til at studiene og læringsmiljøet ved UiO blir 
bedre for alle, og føre til at flere kandidater 
oppnår gode resultater. Universell utforming 
som norm innebærer å bygge ned barrierer 
som stenger ute studenter, og reduserer be-
hovet for individuell tilrettelegging.

1.2 Bakgrunn
Universell utforming er en strategi for å gjøre 
samfunnet mer inkluderende, og begrepet 
brukes i mange sammenhenger i samfunnet i 
dag. Andre begreper som brukes er “tilgjenge-
lighet for alle” eller “design for alle”. Ideen er 

at produkter og tjenester skal kunne brukes 
av alle mennesker så langt det er mulig, uten 
spesiell tilrettelegging. I engelskspråklig ter-
minologi blir ofte “inclusiveness” og “inclusive 
education” brukt, selv om disse begrepene 
ikke er identiske.  

Regjeringen utarbeidet høsten 2005 en hand-
lingsplan for økt tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne1. Planen er en 
oppfølging av St.meld. nr. 40 (2002–2003), 
Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer, 
og Stortingets behandling av denne. 

I St.meld. nr. 40 (2002–2003) fremheves sek-
toransvaret som et nødvendig og grunnleg-
gende prinsipp i utøvelsen av den samlede 
politikken for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne. Sektoransvarsprinsippet innebærer 
at statlige, lokale og regionale myndigheter 
og privat sektor har et selvstendig ansvar for 
å ivareta hensynet til tilgjengelighet og uni-
versell utforming innenfor sine områder2. UiO 
har ansvar for at læringsmiljøet er universelt 
utformet, og UiO rapporterer årlig til Kunn-
skapsdepartementet (KD) om hvilke tiltak som 
er gjennomført for å nå dette målet. 

1. Universell utforming av læringsmiljøet ved UiO

1 15 departement står bak planen, som har en egen hjemmeside og eget nyhetsbrev som kan abonneres på. Teksten til Handlings-
planen og mer informasjon kan leses på http://www.universell-utforming.miljo.no/kategori.shtml?cat_id=22
2 http://odin.dep.no/md/norsk/dok/andre_dok/planer/022041-990295/hov002-bn.html 5



Flere land, blant annet Storbritannia, har 
innført en antidiskrimineringslov som sikrer 
mennesker med funksjonsnedsettelser like 
rettigheter til deltakelse med den øvrige be-
folkningen. I Norge vil regjeringen legge fram 
forslag til antidiskrimineringslov for personer 
med funksjonsnedsettelse3.  

På flere områder i samfunnet, også når det 
gjelder utdanning, gjør mangel på kunnskap 
og ikke-intenderte barrierer at noen stenges 
ute. Formålet med UiOs plan for universell ut-
forming av læringsmiljøet er å gjøre lærings-
miljøet bedre gjennom å konkretisere viktige 
tiltak for å sikre at alle studenter, uavhengig 
av etnisk bakgrunn, religion, alder, kjønn eller 
funksjonsnedsettelser, føler seg inkludert. 
Noen tiltak kan planlegges på årsbasis, andre 
tiltak krever mer langsiktig planlegging før 
de kan gjennomføres. For eksempel krever 
endringer i det fysiske læringsmiljøet at prin-
sippet om universell utforming er med fra 
første plantegning. Likeledes, for at undervis-
ningen skal være inkluderende for flest mulig 
studenter, må også prinsippet om universell 
utforming legges til grunn ved planlegging av 
studiet. I de fleste tilfeller kan det være enkle 
grep som gjør at flere studenter kan følge 
undervisningen og ta eksamen. 

Kapittel 2 inneholder en presentasjon av be-
grepet og tankegangen bak universell utform-
ing. Kapittel 3 inneholder en konkretisering av 
begrepet og tiltak for å nå UiOs målsetting. 
For å nå målet om et universelt utformet 
læringsmiljø, må institusjonsomfattende 
tiltak suppleres med lokale tiltak som gjen-
nomføres lokalt på fakulteter og institutter. 
Enhetene står overfor ulike utfordringer og 
må selv vurdere hvilke tiltak som er nødven-
dige å gjennomføre på deres enhet. Tiltakene 
må prioriteres og omtales i enhetenes års-
planer, budsjettforslag og årsrapporter. Kapit-
tel 4 inneholder eksempler på god praksis. 

1.3 Målgruppe
Alle studenter ved UiO vil ha utbytte av at 
studier og læringsmiljø er universelt ut-
formet. Studenter med tilretteleggingsbehov 
vil imidlertid profitere mest, fordi de i større 
grad opplever barrierer i sin studiehverdag. 
Målsettingen om universell utforming av 
læringsmiljøet stiller krav til både vitenska-
pelige og administrative ansatte ved UiO. 

Veilederen er utarbeidet som et redskap for  
de ansatte i deres arbeid rettet mot studenter. 
I tillegg er det en målsetting at arbeidsdagen 
til ansatte ved UiO blir enklere. Også de som 

3 basert på NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet – rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. 
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mer sporadisk er innom UiO, vil ha glede av 
universell utforming av læringsmiljøet, enten 
dette gjelder bygninger, websider eller gene-
rell informasjon. 

1.4 Prosess
Studieavdelingen (STA) la i juni 2006 fram for-
slag til plan for videre arbeid med universell 
utforming for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved 
UiO. 

Det ble opprettet arbeidsgrupper med ressurs-
personer fra ulike enheter ved UiO og SiO (se 
kapittel 3). Gruppene hadde to møter, første 
gangen til innledende diskusjon, og siste gang 
med et utkast til veileder som utgangspunkt 
for diskusjon. 

Forslag til plan for arbeidet ble høsten 2006 
lagt fram på dekanmøte, diskutert i Studie-
komiteen og vedtatt i LMU. UiOs ambisjons-
nivå og plan for universell utforming ble lagt 
fram for Rektoratet og fikk tilslutning i i Uni-
versitetsstyret 1. mars 2007. 



2. Universell utforming som prinsipp

2.1 Definisjon
Universell utforming er utforming av produk-
ter og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrek-
ning som mulig, uten behov for tilpasning 
eller spesiell utforming4. Universell utforming 
er i utgangspunktet en betegnelse på et prin-
sipp, en målsetting eller en strategi, og betyr 
hovedsakelig en utforming som virker inklu-
derende ved å ta høyde for ulike brukerforut-
setninger (NOU 2005: 8 side 41). Prinsippet 
innebærer et fokus på omgivelsene framfor 
den enkeltes forutsetninger.

2.2 Hvorfor universell utforming
UiO har som mål å tiltrekke seg dyktige og 
motiverte kandidater. Det er derfor viktig 
at også dyktige kandidater som ikke er typ-
iske “gjennomsnittsstudenter,” møter et 
læringsmiljø uten unødvendige hindringer.

Universell utforming har i de senere årene i 
stadig større grad blitt tatt i bruk som over-
ordnet strategi for å gjøre samfunnet mer 
inkluderende og tilgjengelig for ulike befolk-
ningsgrupper. Strategien bygger på en erkjen-
nelse av at det er store variasjoner og mang-
fold i befolkningen. 



Deltasenteret, statens kompetansesenter for 
deltakelse og tilgjengelighet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, har laget illustra-
sjonen over for å vise hvordan samfunnet bør 
utformes for å møte behovet til befolkningen, 
ikke bare til et tenkt statistisk gjennomsnitts-
menneske. Det nederste nivået omfatter 
både menn og kvinner, barn, unge og eldre, 
personer med ulik etnisk og kulturell bak- 
grunn, religiøs tilknytning, funksjonshemnin-
ger osv. Universell utforming skal ta høyde for 
denne variasjonen. Målet er at tilbudet skal 
fange opp så mange som mulig. Det neste 
nivået viser behov for gruppetilrettelegging, 
som for eksempel det å sørge for at informa-
sjon til synshemmede og studenter med lese- 

og skrivevansker er tilgjengelig i alternativt 
format. Det siste nivået er individuell tilrette-
legging. Toppen av pyramiden viser at noen 
også kan trenge en assistent for å fungere i 
studiesituasjonen.  

Målet er at det generelle tilbudet ved UiO 
skal være så fleksibelt og variert at det møter 
behovene til det store flertallet av studenter. 
Det vil imidlertid fortsatt være behov som 
må løses særskilt, enten for spesielle grup-
per av studenter eller for enkeltstudenter, 
men behovet for individuell tilrettelegging vil 
reduseres ettersom læringsmiljøet ved UiO  
får universell utforming som norm. 

Nivå 4: Personlig assistanse der individuell til-
rettelegging og individuelle hjelpemidler ikke 
strekker til. 

Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individu-
elle hjelpemidler. 

Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sam-
menfallende behov for tilrettelegging.

Nivå 1: Universell utforming skal dekke beho-
vene til flest mulig. 
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UiO er et breddeuniversitet og gjenspeiler på 
mange måter mangfoldet i befolkningen i 
samfunnet. I forbindelse med utarbeidelsen 
av kvalitetssystemet ved UiO, ble det trukket 
fram følgende grupper som kan trenge 
spesiell oppfølging:

•  Internasjonale studenter
•  Utvekslingsstudenter
• Studenter med minoritetsbakgrunn
•  Videreutdannings- og fjernundervisnings-

studenter
•  Studenter med funksjonsnedsettelser
•  Studenter med sosiale og emosjonelle 
 vansker
•  Studenter med lese- og skrivevansker
•  Studenter med akutt behov for tilrette-
 legging (akutt sykdom eller lignende), 
 særlig i forbindelse med eksamen
•  Studenter med kroniske sykdommer og 

helseproblemer

Dette er ikke nødvendigvis en utfyllende over-
sikt, men gir en pekepinn på mangfoldet i stu-
dentpopulasjonen, og behovet for at et slikt 
perspektiv legges til grunn for utformingen 
av læringsmiljøet ved UiO. Listen kunne også 
inkludert studenter med små barn. Ideen bak 
universell utforming er at økt tilgjengelighet 
for eksempelvis rullestolbrukere også gir økt 

tilgjengelighet for for eksempel studenter 
med barnevogn. Fleksibilitet i studiehverda-
gen og i forhold til de fysiske omgivelsene 
på UiO vil lette studiehverdagen for alle stu-
denter. 

2.3 Sju prinsipper for universell utforming
Nedenfor følger de sju prinsippene for uni-
versell utforming. Prinsippene brukes for å 
evaluere produkter og tjenester5. Prinsippene 
gjenspeiler at tilnærmingen har utgangs-
punkt i design og arkitektur, men de kan også 
være nyttige i forbindelse med utforming av 
studier og læringsmiljø. 

1.  Like muligheter for bruk
 Utformingen skal være brukbar og til-

gjengelig for personer med ulike ferdig-
heter.

2.  Fleksibel i bruk
 Utformingen skal tjene et vidt spekter av 

individuelle preferanser og ferdigheter.

3.  Enkel og intuitiv i bruk
 Utformingen skal være lett å forstå uten 

hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
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4.  Forståelig informasjon
 Utformingen skal kommunisere nødven-

dig informasjon til brukeren på en effektiv 
måte, uavhengig av forhold knyttet til 
omgivelsene eller brukerens sensoriske 
ferdigheter.

5.  Toleranse for feil
 Utformingen skal minimalisere farer og 

skader som kan gi ugunstige konsekvenser, 
eller minimalisere utilsiktede handlinger.

6.  Lav fysisk anstrengelse
 Utformingen skal kunne brukes effektivt og 

bekvemt med et minimum av besvær.

7.  Størrelse og plass for tilgang og bruk
 Hensiktsmessig størrelse og plass skal 

muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening 
og bruk, uavhengig av brukerens kropps-
størrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

5 Prinsippene ble utarbeidet av Centre for Universal Design 
ved North Carolina State University på slutten av 1990-tallet. 
Disse prinsippene brukes i Norge slik de er definert i USA.





3.1 Mål og ambisjonsnivå
UiO har som mål å videreføre arbeidet for et 
bedre læringsmiljø, med universell utforming 
som norm. Dette er nedfelt i UiOs strategiske 
plan for perioden 2005–2009. For å få til dette, 
er det nødvendig at universell utforming 
legges til grunn for all planlegging av tiltak 
rettet mot studenter. 

Det er vanskelig å oppnå god studiekvalitet 
uten å ha et godt læringsmiljø. Læringsmiljø 
er et vidt begrep som omfatter både fysiske 
og psykososiale forhold på lærestedet. God 
undervisning er viktig for læring, men også for 
å motivere studentene til å komme på campus 
og diskutere fag med medstudenter. I en tid 
hvor det er konkurranse mellom læresteder, er 
det viktig å sørge for at studentene trives og 
at livet rundt studiene er tilgjengelig for alle. 

Studentene er avhengige av både tilgang til 
lærestedet og ikke minst tilgang til bygnin-
gene og undervisningsrommene for å kunne 
studere, følge undervisning, ta eksamen og 
få en grad fra universitetet. Ved de aller fleste 
studieprogrammene og emnene stilles det 
krav til IKT-kunnskaper for å kunne levere inn 
oppgaver, melde seg til emner og lignende. 
Med slike krav er det viktig at IKT gjøres til-
gjengelig for alle. 

Begrepet universell utforming er definert i 
kapittel 2. For å gjøre det anvendelig i forhold 
til UiOs målsetting, er det behov for å kon-
kretisere begrepet i forhold til høyere utdan-
ning. Nedenfor er målsettingen om universell 
utforming operasjonalisert i forhold til de fire 
områdene UiO vil fokusere på:  

•  Studier og undervisning
•  IKT
•  Studentlivet
•  Bygninger og uteområder 

Universell utforming av studier og undervis-
ning innebærer at undervisnings- og studie-
tilbudet skal være utformet slik at det ikke 
stenger ute eller skaper unødige hindringer 
for studenter som er kvalifisert for opptak ved 
UiO.  

Universell utforming av IKT innebærer at UiOs 
web-sider, IKT-systemer og egne utviklede sys-
temer skal ha universell utforming som norm 
og være utformet slik at de ikke stenger ute 
eller skaper unødige hindringer for studenter 
som er kvalifisert for opptak ved UiO. Ved inn-
kjøp av nye eksterne tjenester skal universell 
utforming være ett av kriteriene.

3. UiOs plan for universell utforming 2007–09
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Universell utforming av studentlivet inne-
bærer at boliger, studenttjenester og student-
aktiviteter i tilknytning til studiesituasjonen 
skal ha universell utforming som norm og 
være utformet slik at det ikke stenger ute eller 
skaper unødige hindringer for studenter som 
er kvalifisert for opptak ved UiO. 

Universell utforming av bygninger og ute-
områder innebærer at det skal være enkelt å 
ta seg fram i UiOs bygninger og uteområder. 
Unødige barrierer skal fjernes, og det skal leg-
ges vekt på sikkerhet. Ved all rehabilitering og 
nybygging skal universell utforming ligge til 
grunn for arbeidet.

3.2 Kompetanseheving
For å skape et universelt utformet lærings-
miljø, er det viktig å øke kompetansen om 
universell utforming blant ansatte ved UiO. 
Kompetansehevingen må skje bredt og over 
tid. UiO startet med temamøter i 2006, og vil 
fortsette med dette fram mot 2009. Formålet 
med temamøtene er å heve kompetansen 
blant ansatte ved UiO og SiO, samt inspirere 
til videre arbeid på alle nivåer. 

UiO arrangerte i 2006 følgende temamøter:
•  Introduksjon til universell utforming og 

evaluering av handlingsplan for funksjons-
hemmede studenter

• Universell utforming av bygninger og 
uteområder

• Universell utforming av IKT
• Universell utforming av studier og under-

visning

UiO arrangerte våren 2007 to temamøter:
• Universell utforming av studielitteratur
• Universell utforming og minoriteter

UiO planlegger å fortsette med kompetanse-
hevende tiltak i perioden 2007–09. Det vil 
i 2007 utarbeides en egen nettside om uni-
versell utforming. Ansatte vil på denne nett-
siden finne nyttig og oppdatert informasjon 
om arbeidet med universell utforming, samt 
eksempler på god praksis. 

Det arrangeres hvert år en konferanse 
om universell utforming og inkluderende 
læringsmiljø6. I 2007 fikk fakultetene tilbud 
om dekning av konferanseutgiftene for to 
representanter. Deltakelse på aktuelle konfer-
anser er viktig for å heve kompetanse og spre 
god praksis om universell utforming. 

3.3 Oppfølging
Føringer og oppfølging av fakultetenes arbeid 
med universell utforming vil skje gjennom 
den ordinære planleggings- og rapporterings-
prosessen. 

6 Mer informasjon er tilgjengelig her: www.universell.no
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Det er mye god praksis 
på UiO i forhold til å gjøre 
studier og læringsmiljø 
gode og tilgjengelige for 
studenter. Tiltakene som 
listes opp i dette kapitlet 
er ikke nødvendigvis nye, 
men de er eksempler på 
god praksis for å gjøre 
læringsmiljøet ved UiO 
universelt utformet.  
 

4. Eksempler på god praksis

4.1 Universell utforming av studier og undervisning
 
Målsetting
Det er et mål for UiO å tilby god undervisning. Undervisning og 
studier skal ha universell utforming som norm, dvs. være utformet 
slik at de ikke stenger ute eller skaper unødige hindringer for stu-
denter som er kvalifisert for opptak ved UiO.  

Målgruppe: Undervisere, ansatte som jobber med 
planlegging, alle ansatte ved UiO.

Planlegging av undervisning

Bygningsmassen til UiO er ikke tilgjengelig for alle studenter. Det er 
derfor viktig å ha dette i tankene ved planlegging av undervisning. 
Det er viktig å ha kjennskap til egenskapene til rommene, og i tillegg 
være fleksibel i forhold til eventuell bytting av undervisningsrom, 
avhengig av studentenes behov.

For å gjøre studiet/emnet mer tilgjengelig, kan det vurderes å tilby 
emner til forskjellige tider, for eksempel skifte fra undervisning 
på formiddag til ettermiddag påfølgende semester. Dette må stå 
tydelig på emnets hjemmeside, for å sikre forutsigbarhet. Det må 
også diskuteres i god tid, slik at timeplanene går opp.

Pensumlistene skal foreligge i god tid før studiestart. Dette er spe-
sielt viktig for studenter som har lese- og skrivevansker eller trenger 
tilrettelagt pensum i alternative formater. Det er også viktig for 
studenter som har et annet morsmål enn norsk, studenter med barn 
og studenter som jobber ved siden av studiene.

Alternativer tid/rom

Pensum

16



Informasjon om studiet

Pedagogisk kompetanse

Undervisning
Presentasjon

Ved å tydeliggjøre hva som er innføringslitteratur, er det lettere for 
studentene å få grunnleggende forståelse for innholdet i studie-
emnet. Det skal utarbeides tydelige læringsmål for emnene. Disse 
må komme klart fram i emnebeskrivelsen og studieprogramplanen.

I studieprogramplanen og emnebeskrivelsen må det komme tydelig 
fram hva som forventes av forkunnskaper, samt krav til ferdigheter i 
studiet (for eksempel deltakelse i feltarbeid, laboratorievirksomhet, 
krav til framføringer, IKT-kunnskaper, obligatoriske innleveringer og 
eksamener osv).

God undervisning letter læringen og motiverer studentene. Fag-
område for universitetspedagogikk (FUP) tilbyr kurs i pedagogisk 
kompetanse for undervisere ved UiO. 

Fagligpedagogiske seminarer hvor universell utforming er et tema, 
kan gi undervisere økt kompetanse om tilgjengelig undervisning.

Gjennomføring av undervisningen

For å nå fram til alle studenter, er det viktig med tydelig artikula-
sjon/verbal formidling til studentene, enten fordi studentene har 
annen språkbakgrunn, nedsatt hørsel, behov for tolk eller lignende.

Dersom det er en stor forsamling, er det viktig å gjenta spørsmål 
som stilles, slik at alle hører spørsmålet. 

For å gjøre undervisningen mer tilgjengelig for alle studenter, er det 
viktig at materialet som benyttes i undervisningen, presenteres med 
tydelig skrift og/eller kommenteres samtidig med framleggelsen. 
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Det kan være til stor nytte å få utdelt skriftlig materiale (presenta-
sjoner) på forhånd, eventuelt når forelesningen starter. 

Dersom materialet legges ut på hjemmeområde i LMS (Learning 
Management Systems), som for eksempel Fronter, gjøres det tilgjen-
gelig for alle påmeldte studenter, også de som ikke har anledning til 
å møte opp på den aktuelle forelesningen. 

Bruk av audiovisuelle medier kan gjøre undervisningen mer til-
gjengelig for mange studenter, men kan også bidra til å ekskludere 
enkelte studenter. Det er viktig med en bevisst holdning til bruk av 
audiovisuelle medier i undervisningen. 

For å gjøre UiO tilgjengelig for norske, minoritetsspråklige og inter-
nasjonale studenter og studenter i alle aldre, er det en stor hjelp å få 
vite om alternativ litteratur på henholdsvis norsk og engelsk. Dette 
er også spesielt viktig for studenter med lese- og skrivevansker.

For synshemmede studenter og studenter med lese- og skrivevans-
ker, er det viktig at pensumlitteratur kan gjøres tilgjengelig i alterna-
tivt format (forstørret skrift, leselist og syntetisk tale).  

For at lesesalene skal kunne benyttes av alle, trengs det god plass, 
riktig belysning, godt inneklima, godt renhold og ventilasjon.

Det er nødvendig med store skjermer, god plass og riktig belysning. 
Dersom dette kun gjelder enkelte plasser, er det viktig at disse plas-
sene merkes spesielt.

For å gjøre UiO tilgjengelig for alle studenter, er det viktig at 
læringssentre og bibliotek holder åpent i den perioden det tilbys 
undervisning og til eksamensperioden er over.

Det er viktig at det tilbys stort nok antall grupperom og at rommene 
er lokalisert og utformet slik at alle studenter kan benytte dem.

Materiale

Litteratur
Alternativ litteratur
på norsk/engelsk

Tilgjengelig i riktig format

Studentarealer
Lesesalsplasser

PC-rom

Åpningstider (lærings-
sentre og bibliotek)

Grupperom
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Vurderinger og eksamen

Kunnskaps- og eksamenskrav skal tydeliggjøres på emnenes hjem-
mesider.

Frister og maler for obligatoriske innleveringer må komme tydelig 
fram på emnets hjemmeside. Videre må det komme tydelig fram 
hva som kreves ift. kildehenvisninger, siteringer og referanser.

Der det er mulig, kan bruk av PC ved skriftlig eksamen omfatte alle 
studenter. Det gjør at studenter som i dag får PC som individuell 
tilrettelegging, inkluderes i hovedløsningen. En forutsetning for å få 
til dette, er at UiO bruker mer ressurser til drift og kjøp av PCer og at 
det taes hensyn til tilstrekkelig strømuttak, PC-avtaler (USIT), stør-
relse på rom, ventilasjon osv når bygg rehabiliteres/ved nybygging.

Eksamen
Kunnskaps- og 
eksamenskrav

Obligatoriske innleveringer

Eksamen



Målsetting
UiOs web-sider, IKT-systemer og egne ut-
viklede systemer skal ha universell utforming 
som norm og være utformet slik at de ikke 
stenger ute eller skaper unødige hindringer 
for studenter som er kvalifisert for opptak ved 

4.2 Universell utforming av IKT

UiO. Ved innkjøp av nye eksterne tjenester skal 
universell utforming være et av kriteriene.

Målgruppe: Spesielt ansatte som arbeider 
med IKT, web-redaktører, alle informasjons-
medarbeidere og lærere, alle ansatte ved UiO.

Staveprogram gjør det enklere for studenter å utarbeide skrift-
lige besvarelser. Det er spesielt nyttig for studenter med lese- og 
skrivevansker, studenter med minoritetsspråklig bakgrunn og stu-
denter med liten erfaring med bruk av PC.  

Studieteknikkprogram, som for eksempel Inspiration eller Mind-
manager, gir studenter et redskap til å tilnærme seg studiene. Særlig 
vil studenter med lese- og skrivevansker ha nytte av dette.  

Elektronisk ordbok på PC gjør studiehverdagen lettere for mange 
studenter. Dette gjelder spesielt studenter med minoritetsbakgrunn 
og internasjonale studenter, men også studenter som har norsk som 
morsmål, men leser faglitteratur på andre språk.

Forstørringsprogram er nødvendig for studenter med 
synshemninger. 

Skjermleserprogram tilbys på de fleste språk 
og kan erstatte/supplere behov for forstør-
ringsprogram. Hodetelefoner må være til-
gjengelig,  f. eks. fra et læringssenter. 

Programvare
Staveprogram

Studieteknikkprogram

Elektronisk ordbok

Forstørringsprogram

Syntetisk tale
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For å nå fram til alle studenter, er det viktig at skriftlig informasjon 
har god grafisk utforming. Det må legges vekt på lesbarhet. Alle 
websider ved UiO skal følge WAI-standard eller tilsvarende (krever 
opplæring). Hvilken skrift (font etc) og grafisk utforming som skal 
benyttes, står beskrevet på UiOs IT-sider. 

For å nå fram til alle studenter, er det viktig at informasjon er til-
gjengelig på engelsk.

Studentweb må ha god grafisk utforming og tydelig skrift, og må 
kunne brukes sammen med tilleggsutstyr

Ved å strukturere informasjonen på emnesidene likt, vil det være let-
tere å finne fram til relevant informasjon om emnene i studentweb. 
Det er viktig at det ikke blir så mye informasjon på emnesidene at 
studentene ikke finner fram.

Utforming av UiOs digitale læringsplattform er viktig for å gjøre UiO 
tilgjengelig for alle studenter, for eksempel for svaksynte studenter 
eller studenter med liten erfaring med IKT i læring.

Bruk av Fronter som et verktøy i undervisningen. Ved for eksempel 
å legge ut all relevant informasjon om frister, forelesninger og mu-
ligheten for å levere oppgaver over internett, gjøres studiene mer 
tilgjengelige for alle studenter. 

DML-gruppen (USIT) tilbyr kurs i bruk av fronter for ansatte ved UiO. 
Gruppen tilbyr også generell rådgivning om digitale medier i læring.  

Det anbefales at de lokale IT-ansatte tilbyr kurs i Fronter til student-
er, slik at dette er et tilbud som alle studenter, også de med mindre 
IT-kompetanse, er komfortable med å bruke i sin studiehverdag. 
Behov for generelle IT-kurs for studenter bør også vurderes på en-
hetsnivå.

Websider
Standardformat

Engelsk informasjon

Studentweb
Utforming

Pedagogisk bruk

Fronter
Utforming

Pedagogisk bruk

Kurs/opplæring
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Det kan være hensiktsmessig med egne rom for studenter som har 
behov for å benytte seg av PC med lyd.

Det bør være egne PCer på lesesalene med et større tilbud av pro-
grammer. Disse plassene må være synlig merket og godt tilgjenge-
lige. 

Saksbehandlerverktøy, som for eksempel arkiv, arbeidstidsskjema og 
reiseregninger, må utformes slik at de kan benyttes sammen med 
tilleggsutstyr til PC (forstørringsprogram, leselist og syntetisk tale).

Fysisk utforming
Rom

PC-stuer

Saksbehandlerverktøy



Målsetting
Boliger, studenttjenester og studentaktiviteter 
i tilknytning til studiesituasjonen skal ha uni-
versell utforming som norm og være utformet 
slik at det ikke stenger ute eller skaper unø-

4.3 Universell utforming av studentliv

dige hindringer for studenter som er kvali-
fisert for opptak ved UiO. 

Målgruppe: Ansatte i SiO, alle som jobber med 
studenter, alle ansatte ved UiO.

Studentboligene bør ha besøksstandard. Nybygg skal ha universell 
utforming som norm.
 
Uteområdene bør utformes og driftes slik at de er tilgjengelige til 
alle årstider for alle studenter, inkludert studenter med nedsatt syn, 
rullestolbrukere eller studenter med barnevogn eller lignende.  

Campus bør utformes slik at alle studenter, inkludert studenter med 
nedsatt syn og rullestolbrukere eller studenter med barnevogn eller 
lignende, har lett tilgang til offentlig transport.

Det må være tydelig skiltet hvor studenter kan parkere. Parkerings-
plasser for studenter med funksjonsnedsettelse skal være i nær-
heten av studiested/bolig og godt merket. 

Det er viktig at kantiner er utformet slik at alle studenter har tilgang 
til dem, og at det er mulig å bevege seg der med rullestol, barnevogn 
eller lignende.

Mattilbudet må være så bredt at det finnes alternativer for alle 
studenter, uavhengig av religion. Mattilbudet må også ta hensyn til 
vegetarianere, allergikere og lignende.

Boliger
Fysisk tilgang

Tilgang til uteområder

Tilgang til offentlig 
transport

Parkering

Kantiner
Fysisk tilgang

Mattilbud
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Åpningstidene må være slik at det er mulig å få noe å spise, 
uavhengig av om studentene studerer på dagtid eller kveldstid.

Informasjon om åpningstider, meny og priser må være tydelig (kon-
trast og størrelse) og plasseres slik at det er mulig å gå helt inntil. 

Frivillige aktiviteter/idrett rettet mot studenter bør lokaliseres slik  
at alle interesserte har mulighet til å delta.

Informasjon om frivillige aktiviteter/idrett for studenter skal være 
tilgjengelig for alle. 

Åpningstider

Informasjon

Frivillige aktiviteter/idrett
Fysisk tilgang

Informasjon



Målsetting
Det skal være enkelt å ta seg fram i UiOs byg-
ninger og uteområder. Unødige barrierer skal 
fjernes, og det skal legges vekt på sikkerhet. 

4.4 Universell utforming av bygninger og uteområder

Ved all rehabilitering og nybygging skal uni-
versell utforming ligge til grunn for arbeidet.

Målgruppe: Bygningsplanleggere, alle ansatte 
ved UiO.

Bygningens hovedinngang bør være utformet slik at den kan brukes 
av alle. Dersom dette ikke er mulig, bør sideinngangen være godt 
merket.  

Rommene bør være tilgjengelige for alle studenter. Det innebærer 
tydelig skilting, døråpnere, god belysning og et forskriftsmessig 
inneklima.

Heisene bør ha knapper som er i en høyde som gjør at alle, også rul-
lestolbrukere, når dem. Det er viktig med synlig etasjeinformasjon. 
Informasjonen bør gis med taktil (følbar) skrift, helst også med lyd.
 
Inneklimaet må være slik at bygningen egner seg til studier og un-
dervisning. Det bør også tas hensyn til allergikere og astmatikere, i 
den grad det er praktisk mulig. 

Tilgang til egne hvilerom gjør det enklere for gravide studenter og 
studenter med fysiske eller psykiske plager å studere. 

Trappeløs utforming av utearealer gir alle studenter mulighet til å 
bevege seg mellom bygninger, enten i forbindelse med undervisning 
og studier eller for å benytte seg av fritidstilbudet ved UiO.  

Bygninger
Fysisk tilgang
til bygningen

Fysisk tilgang
til rom som benyttes av 
studenter/allmennheten

Heiser

Inneklima

Hvilerom

Utearealer
Trappeløs adgang

25



Det skal være mulig å bevege seg mellom alle bygninger på UiO. 
Det bør være trillestriper som gjør det lettere for rullestolbrukere 
og svaksynte å orientere seg. Her kan også tilgjengelighetskartet 
brukes. 

Grøntområdene på campus er viktige for rekreasjon og sosialt 
samvær. Områdene bør utformes slik at alle studenter får tilgang til 
dem.

UiO tilbyr få parkeringsplasser for studenter. Studenter som er 
avhengig av bil, skal få informasjon om hvor parkering er tillatt. 
Parkeringsplasser for studenter med nedsatt funksjonsevne skal 
være tydelig avmerket på tilgjengelighetskartet. 

Det er viktig at informasjon som sendes ut på e-post til studenter, 
også er lett tilgjengelig på engelsk. Dette gjelder også informasjon 
på web.

Skilt må være godt synlige, det må være mulig å gå helt inntil dem. 
Man bør i hvert tilfelle vurdere blinde/svaksyntes behov. Dette kan 
gjelde for eksempel heiser, etasjeplaner, romoversikter og WC. 

Det skal finnes kart over UiOs områder. Kart med oversikt over 
mulige traseer for rullestolbrukere, studenter med barnevogn eller 
lignende skal være tilgjengelig i infosentrene, studentkontoret og 
ved hovedinnganger til campus.

Oppmerking av
traseer/trillestriper

Tilgang til parkanlegg

Tilgang til parkering

Informasjon
Skriftlig informasjon

Skilting

Kart
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