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Om Universell
• Nasjonal pådriver og støttetjeneste for lærestedene

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og plassert ved 
NTNU. Går over til nytt direktorat 1.7.2021.

• Målgruppe: Universiteter, høgskoler og fagskoler

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


Universell sitt nasjonale oppdrag
Hovedmål:
Læringsmiljøutvalgene (LMU) skal 
være en arena for medvirkning og 
utvikling av institusjonenes arbeid 
med læringsmiljø.
Strategi:
• Dokumentere og synliggjøre
• Utrede og formidle
• Tilby verktøy og nettverk.
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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 2021
• 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)

7,5 %

6,7 %

5,1 %

3,8 %
3,3 %

3,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

physical chronical
disease

mental health
problem

learning disability
(ADHD, Dyslexia)

other long-
standing health

problem

sensory
impairment (vision

or hearing)

mobility
impairment

23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220

- Fra Eurostudent VI Database: Type of health impairment (detailed)

8

http://database.eurostudent.eu/#countries=%5B%22NO%22%5D&topic=impair_type_c


Eurostudent VI – Limitation to studies in 
Norway
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Læringsmiljø
Alle studenter har rett til et godt 
og inkluderende læringsmiljø 
som fremmer helse, trivsel og 
læring.

• Fysiske, digitale, 
organisatoriske, pedagogiske 
og psykososiale forhold
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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.
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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: 

• Kunnskap om undervisning og læring

• Nye lærings-, undervisnings- og vurderingsformer

• Studentinvolvering

• Kontinuerlig forbedring
- 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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Problemstillinger
• Hvordan kan institusjonene legge til rette for 

inkluderende læringsmiljøer?

• Hvem har og tar ansvaret for at den enkelte student 
opplever seg inkludert? 

• På hvilken måte kan institusjonene gjennom de etablerte 
strukturene styrke fokuset på inkludering?

- Lund (2017)
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Studiebarometeret om læringsmiljø: 
Enkeltindikatorer med størst påvirkning
1. Miljøet mellom studenter og faglige ansatte

• Klart størst betydning som enkeltindikator

2. Det faglige miljøet blant studentene

3. (IKT-tjenester)

4. (Utstyr og hjelpemidler)

- Strype og Ervik (2017). Hva er viktigst for overordnet 
studenttilfredshet? Basert på HiOA-tallene fra 2016.
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https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/85


Godt læringsmiljø

Det er mye som tyder på at et godt læringsmiljø, preget 
av kort fysisk og mental avstand mellom ansatte og 
studenter, henger sammen med en god kultur for 
tilbakemelding og veiledning. 

- NOKUT (2019). Faktorer bak god tilbakemelding og
veiledning av studenter.
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https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/faktorer-bak-god-tilbakemelding-og-veiledning-av-studenter_5-2019.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/faktorer-bak-god-tilbakemelding-og-veiledning-av-studenter_5-2019.pdf


Minstekrav til LMU (i ny lov)
• Bidra til at bestemmelsene om læringsmiljøet blir 

gjennomført

• Sikre studentenes medvirkning i alle prosesser som 
berører læringsmiljøet

• Studentene og institusjonen skal ha like mange 
representanter hver i utvalget. Ledervervet veksler årlig 
mellom ansatt og student.

• Studentsamskipnaden skal ha observatørstatus i 
læringsmiljøutvalget.
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Meninga med utvalget
• 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.
• Ot. Prop. 65 (2002-2003)
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LMU: Rolleforståelse
• Pådriverrolle

• Iverksette saker og tiltak

• Kontrollfunksjon
• Få tilsendt saker og ta stilling til disse

• Observasjon og medvirkning
• Kjenne til institusjonen og komme med uttalelser
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Status ved Samisk høgskole?
• Sekretariatsfunksjon?
• Arbeidsutvalg?
• Kontaktpunkter?
• Kvalitetssystem
• Ekstra oppgaver eller ansvar, delegert fra styret?

• Handlingsplaner
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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).
• Møt fagmiljøene. 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.



Verktøy og ressurser
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• Universell har laget en håndbok for læringsmiljøutvalg
• Kan være nyttig som en innføring i læringsmiljøarbeid
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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/


    

• uutilsynet 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://www.uutilsynet.no/veiledning/korona-og-enkle-grep-na-alle-pa-nett/246


• Universell.no/uupdf

29

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/


Flere ressurser
• E-læringskurs om universell utforming,

Digitaliseringsdirektoratet
• Universell utforming av dokumenter og nettsider, 

Canvas-kurs, Høgskolen i Innlandet
• Lovkrav og løsningsforslag for web,

Veilederportal fra Digitaliseringsdirektoratet
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https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter
https://lor.instructure.com/resources/e5a6ccee540d42e399457f2663280f3b
https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/losningsforslag-nettsider/36


Universell sine tilbud og tjenester
• Direkte oppfølging av læresteder
• Seminarer og samlinger
• Nettressurser og publikasjoner
• E-postlister og nyhetsbrev
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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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