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Om Universell
• Nasjonal pådriver og støttetjeneste for lærestedene

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og plassert ved 
NTNU

• Målgruppe: Universiteter, høgskoler og fagskoler

• Nettside: universell.no
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http://www.universell.no/


Våre arbeidsområder
• Universell utforming av læringsmiljø

• Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne

• Læringsmiljøutvalgene (LMU)

• Universell utforming som fag i relevante utdanninger
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Samfunnsoppdrag
FN-konvensjonen artikkel 24:
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til 

utdanning. Det skal sikres et inkluderende 
utdanningssystem på alle nivå.

Norges syn:
• Inkludering og likestilling av personer med 

funksjonsnedsettelse er en forutsetning for et 
bærekraftig velferdssamfunn og for at den enkelte 
skal kunne leve frie og selvstendige liv.

Universell utforming:
• Universell utforming er hovedstrategi for 

inkludering. Der uu ikke er mulig, skal det sørges for 
gode individuelle løsninger.
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Studenter i 2020
• Heterogen og mangfoldig gruppe

• Forskjellige forutsetninger og behov

• Gode løsninger er viktige for:
• Deltakelse
• Gjennomføring
• Lik rett til utdanning
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Norge: Eurostudent VI (2018)
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http://database.eurostudent.eu/#countries=%5B%22NO%22%5D&topic=impair_type_c


Eurostudent VI – Limitation to studies in 
Norway
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Hva er læringsmiljø?

Et læringsmiljø utgjør de samlede kulturelle, 
organisatoriske, relasjonelle og fysiske forholdene som 
har betydning for studentenes læring, helse og trivsel

- Lund, I. (2017). Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta?. Kristiansand: 
Universitetet i Agder.

https://www.uia.no/content/download/65331/753171/file/Mobbing%20i%20h%C3%B8yere%20utdanning-%20Ingrid%20Lund.pdf


Læringsmiljø ifølge NOKUT
Et godt læringsmiljø kjennetegnes av: 
• at kunnskapen fra forskning og utviklingsarbeid om 

undervisning og læring anvendes
• tilrettelegging for bruk av nye lærings-, undervisnings-

og vurderingsformer
• studentinvolvering og gode strukturer for 

studentdemokrati og studentenes eierskap til læring
• kontinuerlig forbedring av fysiske, psykososiale og 

organisatoriske forhold
- NOKUT (2016). Kvalitetsområder for studieprogram.
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https://www.nokut.no/siteassets/akkreditering-hu/kvalitetsomrader_for_studieprogram_300816.pdf


Begrepsforståelse
• Fysisk læringsmiljø

Bygninger og omgivelser – universell utforming

• Psykososialt læringsmiljø
De mellommenneskelige forhold: Trivsel og samhandling

• Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitetssystem

• Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og 
teknologi

• Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten



Universell utforming – definisjon
«Universell utforming er utforming av produkter, 
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.»

- FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)
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GAP-modellen
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Studentens forutsetninger

Læringsmiljø

Funksjonshemming

Må endres

Må styrkes



Formelt: UH-loven
§ 4-3. Læringsmiljø
• (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes 

læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med 
studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt 
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på 
lærestedet. Styret skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide for 
å forebygge og forhindre trakassering og seksuell 
trakassering.

• (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt 
forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til 
studentenes helse, sikkerhet og velferd.

 Ingen forskrifter til denne delen av § 4-3 
 Loven skal endres

https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-3


Hva loven sier at LMU skal
• Bidra til gjennomføring av lovens krav i punkt 1 og 2

(forrige lysbilde)
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak
• Følge utviklingen for studentens sikkerhet og velferd
• Skal holdes orientert om klager – kan gi uttalelser om dette
• Gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet
• Rapportere direkte til styret
• Årlig rapportere om institusjonens arbeid med læringsmiljø
• Arbeidet skal forankres i kvalitetssystem
• Andre oppgaver som styret pålegger



Intensjon fra lovgiver (forarbeider)
• Et sentralt medvirkningsorgan for studentene. 

Medvirkningen har en verdi i seg selv.
• «Studentenes arbeidsmiljøutvalg (AMU)», men uten 

formell instruksjonsmyndighet.
• Skal sikre studentene kontroll og medbestemmelsesrett i 

saker som angår læringsmiljøet. LMU vil ikke kunne gi 
bindende pålegg til styret, men det forutsettes at styret 
vektlegger disse.
• Op. Prop. 65 (2002-2003)



Kartlegging av LMU-aktivitet i 2020

• Undersøkelse av perioden 12. mars til 11. mai
• Så på aktiviteten og virksomheten i LMU under korona-

pandemien.
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Hovedfunn
• LMU var operativt ved 72 % av institusjonene. 60 % 

hadde gjennomført møte.
• Kun 28 % av LMU-ene har bidratt i arbeidet med 

høringssvar til ny lov.
• Psykososialt læringsmiljø, semesterstart og 

informasjonsflyt framheves som viktige oppgaver.

• Flere funn og data på nettside for LMU-kartlegging 2020
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https://www.universell.no/lmu-kartlegging2020/


LMU-trender
• Et mer strategisk utvalg

• Handlingsplaner, retningslinjer, policy
• Mer opptatt av det psykososiale

• Helse og trivsel, mobbing, ensomhet, inkludering
• Læringsmiljø har fått «høyere status»

• Kunnskapsdepartementet, NOKUT, studentene
• Økt grad av profesjonalisering av utvalgsarbeidet

• Arbeidsutvalg, sekretariat, kvalitetssystem, rutiner



Anbefalinger til videre arbeid
• Prøv å skaffe handlingsrom (budsjett, oppgaver, ansvar).
• Campus/fakultetsmøter. Det er her læringen skjer.
• Ha en tilstrekkelig stab-/sekretærfunksjon som følger 

opp arbeidet mellom møtene og sørger for at saker 
kommer til utvalget til rett tid.

• Skaff kunnskap. Iverksett egne undersøkelser hvis 
informasjon mangler.

• Deres rolle i kvalitetsarbeidet skal være krystallklar.



Digitale barrierer
Kartlegging av barrierer i høyere 
utdanning for personer med nedsatt 
funksjonsevne

• 28 % rapporterer om digitale 
barrierer

• De fleste studenter opplever 
digitalisering som en støtte og 
forbedring av tilgangen til høyere 
utdanning
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Hvilke læringsressurser bruker 
studentene?
• Canvas
• Bøker
• Kompendier
• PDF
• Word
• Powerpoint
• Youtube
• Zoom
• Teams

++
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Eksempel: Video
Det må være et tekstalternativ til lydinnholdet i 
video

Funksjonelle krav:
• Gjengi innholdet i videoen
• Synlige tekster som ikke er i veien for innhold 
• Tekstalternativ kan være manus som kan lastes ned 

og som gjengir lydinnhold

Tenk over: 
• Hvem gjør dette, når skjer det?
• Kostnader
• Tenk på tekst som kvalitet
• Pragmatisk tilnærming til eksisterende innhold
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Verktøy og ressurser
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• Universell har laget en håndbok for LMU
• Innføring i LMU-arbeid
• Kan være nyttig for ferske medlemmer og sekretærer
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https://www.universell.no/lmu/lmu-haandbok/


• Universell har en nettbasert veileder om universell 
utforming av video.
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https://www.universell.no/fagomraader/universell-utforming/veileder-for-universelt-utformet-video/


    

• Digitaliseringsdirektoratet har laget en kort oversikt over 
enkle grep for å nå alle på nett.

• Om video, lyd, dokumenter, stiler, kontrast med mer.
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https://uu.difi.no/node/1088


• Universell.no/uupdf
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https://www.universell.no/uupdf/


  

• I samarbeid med MediaLT har Universell også laget en 
veileder om universell utforming i Zoom og Teams.
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https://www.universell.no/teamsogzoom/


Universell sin rolle
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Pådriver, rådgiver, samarbeidspartner, 
kunnskapsutvikler, formidler, nettverksbygger.

www.universell.no

kontakt@universell.no

http://www.universell.no/
mailto:kontakt@universell.no
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