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Om Universell 

• Nasjonal pådriver for et 
inkluderende læringsmiljø 
og universell utforming i 
høyere utdanning

• Opprettet av 
Kunnskapsdepartementet i 
2003 og plassert ved NTNU

• Målgruppe: ansatte ved alle
universiteter, høgskoler og 
fagskoler

21 + 65

296.182 + 18.000



Funksjonsnedsettelse i høyere utdanning
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N=8 220



Eurostudent VI – Begrensninger i studiet
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Veiledningssamtaler fordelt på diagnose v/ 
NTNU
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Diagram 3: Veiledningssamtaler fordelt på diagnose, historikk 
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Universitets- og høyskoleloven (UHL)

• Studentene har rett på egnet individuell 
tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Uforholdsmessighetsvurdering: kontekst, 
tilretteleggingens effekt for å fjerne 
funksjonshemmende barrierer, kostnader ved 
tilretteleggingen og institusjonens ressurser. 

• Tilretteleggingen skal ikke gå på bekostning av 
faglige krav. 

• Lovkravene gjelder universiteter, høyskoler og 
fagskoler



Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL)

§ 1, § 18 og § 21 

• Fremme likestilling og 
hindre diskriminering 

• Likestilling forutsetter 
tilgjengelighet og 
tilrettelegging

• Loven skal bidra til å bygge 
ned samfunnsskapte 
funksjonshemmende 
barrierer, og hindre at nye 
skapes 

Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering

Likeverd



Krav til det digitale læringsmiljøet

Likestillings og diskrimineringsloven 
§18 med forskrift

Hovedområder
• Nettsider

• E-læringssystemer med innhold

• Digitale læremidler

• Dokumenter som kan lastes ned eller 
leses på nett

• Apper 

Tidsfrist: Nye nettløsninger 1.1.2019 
og eksisterende nettløsninger 
1.1.2021



Organisering av tilretteleggingsarbeid
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Nasjonal oversikt over tilretteleggere

• https://www.universell.no/tilretteleggere/

https://www.universell.no/tilretteleggere/


Status: utfordringer, muligheter og tiltak



Generelle kjennetegn/ tendenser

Fysisk/synlig/konkret

Studenten ekspert på seg selv

Stereotypier – hvit stokk eller 
førerhund

Få studenter = lite erfaring med 
synshemmede

Vansker fremfor diagnose

Tilrettelegging i utdanning 
kontra tilrettelegging i arbeid

Selvstendig



Lærested – fysisk tilgjengelighet

• Mobilitetsopplæring/ omvisning 
på studiestedet

• Transport og navigering

• Arbeids- og utdanningsreiser

• Hvit stokk 

• Mazemap

• Noen utfordringer

• Tilgang og trivsel i fellesrom –
kantiner og hovedgang

• Manglende belysning (inne/ 
ute)

• Ikke tilstrekkelig solskjerming

• Noen tiltak

• Tilrettelagt arbeidsplass 

• Hvilerom



Undervisning

• Tradisjonell undervisning 

• Dele PowerPoints/notater

• Lyd-/videoopptak

• Allmenne verktøy gjør 
undervisningen mer tilgjengelig

• Omvendt undervisning og 
inkludering: Svaksynt student 
deler erfaringer om flipped
classroom

• Flere kilder til informasjon 

• Mer tid til tilbakemeldinger

• Informasjon blir lagret –
muliggjør repetisjon 

https://www.youtube.com/watch?v=cNqhwxg0D6A


Tilgjengelighet i Zoom og Teams

• Begge skårer høyt på kravene til uu, men varierende 
brukervennlighet

Zoom
• Zoom kommer best ut pga. funksjoner for interaktivitet er integrert 

i løsningen. 
• Ulempe med Zoom er at programvaren ikke finnes på norsk
• Manuell teksting: kan gi noen ansvaret
Teams
• Fordel: Norsk språk
• Fordel: Egen funksjon for deling av PowerPoint, - kan bruker 

skjermleser
• Ulempe: noe kronglete med bruk av skjermleser
• Automatisk teksting– på engelsk. 
Veileder: Universell utforming i Zoom og Teams

https://www.universell.no/uuwebinar/


Universell utforming av dokumenter

• Universell utforming av PDF-documenter

• E-læringskurs om universell utforming av dokumenter
(Digitaliseringsdirektoratet)

https://www.universell.no/uupdf/
https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter


Læremidler/ studielitteratur

• Fysisk bok fortsatt mest 
utbredt

• Norsk- lyd og 
blindeskriftsbibliotek(NLB) 
produserer lydbøker og 
punktskrift

• Satsing på ebøker fra 2018
• Rapport: Universell 

utforming av IKT med vekt 
på læremidler I UH-
sektoren (2019)

• Scannestasjon bibliotek
• Uleselige kompendier pga. 

dårlig scan. 

https://www.universell.no/fileshare/fileupload/2667/Rapport%202019-2%20Universell%20utforming%20av%20digitale%20l%C3%A6remidler%20i%20UH-sektoren.pdf


Eksamen

• Endringer fra skriftlig 
skoleeksamen til digital 
eksamen = andre behov for 
tilrettelegging 
• Bring your own device (BYOD)

• Utvidet tid 

• Eget rom (forutsigbart 
eksamenssted)

• Opplesning av oppgavetekst

• Lese- og sekretærhjelp 

• Alternativ eksamensform



Inkludering og trivsel: sitater

«Jeg føler jeg får god hjelp av mine medstudenter til 
forskjellige ting, men jeg finner meg liksom ingen å bli 
venn med». 

«Fadderordningen reddet meg – der fikk jeg venner jeg hadde 
hele studiet». 

«Jeg har gitt opp å være sosial, det er slitsomt med nederlag 
hele tiden». 

”I starten følte jeg meg veldig annerledes, og ville helst ikke at 
andre skulle vite om synshemmingen min, men ettersom 
jeg ble tryggere som student turte jeg å være mer meg selv»



Flere ressurser

• Innsikt – nettsted med 
erfaringer om 
synsnedsettelse fra 
Statped og brukere

• Smartja – nettsted om 
smarttelefoner for de 
som ikke er veldig 
tekniske

https://acm1.no/innsikt/opplaring-og-utdanning/hoyere-utdanning/
https://www.smartja.no/


Ta gjerne kontakt!

• Nettsted: www.universell.no

• Epost Elinor: elinor.j.olaussen@ntnu.no

• Felles epost: kontakt@universell.no

http://www.universell.no/
mailto:elinor.j.olaussen@ntnu.no
mailto:kontakt@universell.no

