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Om Universell

• Nasjonal pådriver og støttetjeneste for 
lærestedenes arbeid med:
• Universell utforming av læringsmiljø
• Tilrettelegging for studenter med nedsatt 

funksjonsevne
• Læringsmiljøutvalgene (LMU)
• Universell utforming som fagbegrep i 

relevante utdanninger

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 
og plassert ved NTNU

• Målgruppe: Ansatte ved universiteter, 
høyskoler og fagskoler

• universell.no

Første-
linje

Lokale 
støtte-

systemer

Universell

http://www.universell.no/


Handlingsplan - ABC
1. Planleggingsfase

• Konkret oppdrag, forankring og mål
• Avklare interne og eksterne ressurser, 

rammer og eksisterende dokumenter
• Kartlegg interessenter, roller og ansvar

2. Innsiktsfase
• Dybdeinnsikt analyse av nå-situasjon for UiT for felles forståelse 
• Kunnskap om krav fra omgivelser, behov hos målgruppe, 

brukeropplevelser
• Involvering og medvirkning 

3. Planarbeidet
• Tematisk satsing, må-og-kan liste, mangelliste
• Plan for implementering av tiltak
• Plan for oppfølging og evaluering



Samfunnsoppdrag

FN-konvensjonen Artikkel 24:
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til 

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

Regjeringens strategi for inkludering
• 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



Føringer og satsinger
• Kvalitet
• Digitalisering
• Universell utforming
• Reguleringer og lovkrav
• Rettigheter
• Internasjonale konvensjoner 

og direktiver



FNs Bærekraftsmål



Delmål 4

Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang 
læring for alle

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud 
som ivaretar hensynet til barn, personer med 
nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, 
og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende 
og effektive læringsomgivelser for alle.



Delmål 10: Mindre ulikhet

10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og 
fremme deres sosiale, økonomiske og politiske 
inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, 
funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, religion eller økonomisk eller 
annen status.

10.3) Sikre like muligheter og redusere 
forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe 
diskriminerende lover, politikk og praksis og ved 
å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er 
egnet til å nå dette målet.



Målgruppe

• 293 287 studenter i Norge

• Nesten hver fjerde student -
23,6% - rapporterer til 
Eurostudent om en 
funksjonsnedsettelse

• 69 200 studenter



Funksjonsnedsettelse
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Sensoriske problemer (hørsel/ syn)

Langvarige helseutfordringer

Lærevansker (ADHD/ Dysleksi mv)
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23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220



Synlig/ usynlig funksjonsnedsettelse

3%

19%

78%

Synlig/usynlig 

1. Andre kan se min nedsettelse umiddelbart 2. Andre vil merke over tid at jeg har en nedsettelse
3. Min nedsettelse er ikke synlig/merkbar for andre



Eurostudent VI – Begrensninger i studiet
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Tilfredshet med støtte

19,3

18,1

31,6
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Føringer og endringer 
i lovverk og 
reguleringer



Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 1: Formål
• Fremme likestilling og hindre 

diskriminering 
• Med likestilling menes likeverd, 

like muligheter og like 
rettigheter

• Likestilling forutsetter 
tilgjengelighet og 
tilrettelegging.

• Bygge ned samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer, 
og hindre at nye skapes

Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering

Likeverd



Diskriminering
Forbud mot diskriminering: 
Diskriminering på grunnlag av (bl.a.) funksjonsnedsettelse er forbudt

Direkte forskjellsbehandling: 
• Handling som har som formål eller hensikt å behandle ulikt – at man behandles 

dårligere enn andre på grunn av funksjonsnedsettelsen
• Eksempel: Anta at en gruppe studenter ikke kan ta en spesiell type utdanning. 
• «Studenter med dysleksi kan ikke bli....»

Indirekte forskjellsbehandling
• Tilsynelatende nøytrale handlinger, unnlatelser mv. som fører til at personer stilles 

dårligere enn andre.
• «… når ulike tilfeller behandles likt…»
• Eksempel: En studieforskrift, en LUB, en eksamensforskrift eller liknende



UHL
Rett på tilrettelegging
• Studentene har rett på egnet individuell 

tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Varig funksjonsnedsettelse – men også 
midlertidighet - av vesentlig karakter, 
«særskilte behov»

• Lovkravene gjelder universiteter, 
høyskoler og fagskoler



Egnet individuell tilrettelegging
Lovgivers intensjon
• Individuell tilrettelegging skal bestå i å gjøre en konkret vurdering og iverksette tiltak 

som skal bygge ned de reelle utfordringene for en konkret student
• Uforholdsmessighetsvurdering (skjønn)

• Kontekst
• Tilretteleggingens effekt for å bygge ned funksjonshemmende barrierer  - altså studentens 

behov
• Kostnadene ved tilretteleggingen
• Virksomhetens ressurser
• Praktiske og økonomiske konsekvenser

• Kan være generelle tiltak overfor hele studentgruppen, eller spesifikke tiltak rettet 
kun mot den aktuelle student. 

• Departementet har understreket at det er studentens reelle behov som ligger til 
grunn – og ikke institusjonell praksis, arbeidsbelastning eller krav om likebehandling



Krav om enkeltvedtak
Prop. 64 L (2017-2018): Endringer i universitets- og høyskoleloven:

All tilrettelegging etter UHL § 4-3 er å regne som enkeltvedtak og skal 
kunne påklages 

- En student som har behov for tilrettelegging av studier, kan søke om dette 
i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-3 femte ledd.

- Institusjonen fatter et vedtak om hvorvidt studenten får tilrettelegging 
eller ikke.

- Vedtaket bør inneholde en begrunnelse som sier noe om institusjonens 
vurderinger av hva som er mulig og hva som er faglig forsvarlig. 

- Enkeltvedtak kan være både skriftlige og muntlige – rådet må være 
å ivareta studentens rettsikkerhet og institusjonenes ønske om 
kvalitet



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

https://www.youtube.com/watch?v=zl53ownJU1c


Krav til universell utforming
LDL § 17:  Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til 
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene 

– inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) –

slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest 
mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Brudd på plikten til universell utforming (§§ 17 og 18) og plikten til individuell 
tilrettelegging (§§ 20-23) anses som diskriminering. 



Universell utforming av IKT

Lovkrav: LDL § 18 med forskrift

Hovedkrav: WCAG 2.0 A og AA eller 
tilsvarende

Innhold: Automater
Nettløsninger

Tidsfrist: Nye nettløsninger 
1.1.2019

Eksisterende 
nettløsninger 1.1.2021



I morgo, i morgo… 



Ambisjoner og valg



Eierskap og ansvar…!



Kostnader

Departementet mener at selv om 
lovforslagene medfører en utvidelse av 
gjeldende rett og således kan medføre 
økte administrative og økonomiske 
kostnader for utdanningsinstitusjonene, 
må det kunne forutsettes at kostnader 
knyttet til slik tilrettelegging dekkes 
innenfor dagens budsjettrammer.



Hvordan vurdere?

• Uforholdsmessig 
byrde?

• Faglige krav?
• Likebehandling?



Uforholdsmessig byrde
Vurderingskriterier

a) Effekten av å fjerne barrierer for 
personer med funksjonsnedsettelse

b) Om virksomhetens alminnelige 
funksjoner er av offentlig art

c) Kostnader
d) Virksomhetens ressurser
e) Sikkerhetshensyn
f) Vernehensyn



Dagens UiT - situasjonsbeskrivelse
• Hvordan innhente kunnskap om nedsatt funksjonsevne?
• Hvordan er kunnskapen om universell utforming og hva gjøres 

i dag? 
• Hvordan løser man behov for tilrettelegging? Valg av modell
• Har man det man trenger eller behov for en annen 

kunnskapsinnhenting? 
• Hva er sjekket ut i nåværende handlingsplan? 
• Hva er retningslinjer i kvalitetssikringssystemet? 



Del 2: Fra intensjoner til handlingsplan



Utdanningsinstitusjonene har ansvar for at alle 
studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av 
høy kvalitet. 

Det innebærer blant annet at de skal sikre at også 
studenter med funksjonsnedsettelse og studenter 
med andre særskilte behov får kvalitetssikrede tilbud 
og tjenester tilpasset deres behov. 

Universell utforming er til nytte for hele 
studentmassen. 

Alle læresteder skal derfor ha handlingsplaner for 
universell utforming og individuell tilrettelegging for 
studenter som trenger det.

Prop. 89 L (2018 – 2019) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, s. 30 

Krav om handlingsplan



Faser - Handlingsplan

1. Planlegging – med et konkret mandat
2. Dybdeinnsikt – felles forståelse for dagens 

situasjon
3. Utkast – medvirkning, roller og eierskap 
4. Høring og vedtak
5. Evaluering



Systematisk planarbeid

Kunnskap
• Mangfold
• Funksjons-

variasjon
• Lov- og 

Rammekrav

Visjon
• Kunnskaps-

basert
• Politikk
• Prinsipper
• Retnings-

linjer
• Nasjonal
• Lokal
• Tematisk

Rolle-
avklaring
• Linjeansvar
• Saksflyt
• Støtte og 

service
• Kontroll
• Sikkerhet

Verktøy og 
virkemidler
• Faglig uu-

kompetanse
• Nasjonale og 

internasjonale 
standarder og 
hjelpemidler

• Egen 
kompetanse-
utvikling

• Generalist og 
spesialist-
kompetanse

System og 
kvalitets-
sikring
• Årshjul og 

økonomi
• Planlegge
• Beskrive 

arbeidsprose
sser

• Gjennom-
føre

• Evaluere
• Medvirkning



Mål Oppgaver Kilder/ metode Ansvar

Overordnet forståelse 
av utfordringer og 
mangler eksisterende 
løsninger.  Se også på 
hva som fungerer bra 
og hvorfor. 

Gjelder områder 
innenfor egen 
kontroll, og tjenester 
utenfra som påvirker 
studentene.

Etabler et team for arbeidet, 
med mandat for arbeidet som 
kan brukes i kontakt med 
organisasjonen. 

Forankring av arbeidet i 
ledelsen.

Linjeledelse – et slikt 
oppdrag bør forankres 
i en bestilling fra 
rektoratet / styret.

Skaff oversikt over status på 
sentrale områder - internt 

Eksisterende handlingsplan og 
strategidokument

Kontaktpersoner i 
organisasjonen

Snakk med aktive studenter

Egen erfaring og kunnskap
Prosjektgruppe/ team 
for arbeid med 
handlingsplanSkaff oversikt over status på 

sentrale områder - eksternt 

Nytt lovverk

Forskrifter

Universell

Eksterne kontakter og nettverk

Kartlegg interessenter som 
berøres av handlingsplan. 

Hovedspørsmål:
- Hvem berøres av tiltak?
- Hvem utfører tiltak?

Eget nettverk

Organisasjonskart

1. Planleggingsfasen



2. Innsiktsfasen
Mål Oppgaver Kilder/ metode Ansvar

Skaff dybdekunnskap og 
analyser innsikt. 

Innsiktsarbeidet skal gi 
presis kunnskap og 
forståelse behov hos 
studentene og de ansatte 
som blir berørt av tiltaket.

Se på statistikk, tall

Intervjuguide

Undersøkelser

Statistikk

Interne råd/ utvalg

Fokusgrupper

Idemyldring

Statusrapportering

Lokale og nasjonale 
nettverk, slik som 
Universell. 

Utøves av 
prosjektteam, men 
forankres av 
linjeledere

Kartlegg dagens tjeneste i 
organisasjonen

Kartlegg brukeropplevelse

Involver berørte parter i 
utforming av tiltak:
- Studenter
- Faglærer
- Administrasjon
- Ledelse

Lær av andre som har gjort 
tilsvarende arbeid

Få dybdekunnskap om 
endringer i lover og forskrifter 
med implikasjoner for planen 

Lag oversikt over skal-krav og 
bør-krav i tilbud og tjenester



3. Lag utkast til plan
Mål Oppgaver Metode Ansvar

Ansvarlig-
gjøre enheter 

Definer roller, ansvar og arbeidsprosesser for:
• Sentral administrasjon
• Faglærere
• IT-tjenester/ Bibliotek/ Kommunikasjon
• Veiledning- og tilretteleggingstjenester

Detaljert arbeidsbeskrivelse
Prosjektteam i 
samarbeid 
med linjeledere

Finn aktuelle 
tiltak

Lag tiltaksliste innenfor hovedområder:
• Universell utforming av læringsmiljø (fysisk, 

pedagogisk, digitalt, organisatorisk)
• Tilrettelegging
• Tilbud og tjenester som skal ivareta alle 

studenter
• Tilbud og tjenester utenfor institusjonen 

Bruk designmetodikk med 
utvikling, medvirkning og 
definer tidsfrister, ansvarlig 
enhet og økonomiske rammer.

Medvirkning og involvering 

Prosjektteam i 
samarbeid 
med studenter 
og berørte 
enheter.

Sørge for 
bærekraftig og 
gjennomførbar 
plan

Prioriteres tiltak på kort og lang sikt.  

Sett av personellressurser og økonomiske 
ressurser til arbeidet. 

Tiltak evalueres etter en liste for 
må og bør.

Disse vektes opp mot ressurser 
organisasjonen har til arbeidet.

Samarbeid 
med andre 
organisasjonse
nheter og 
utvalg. 

Plan for 
implementering Vedta en plan for implementering.

Implementering forutsetter klare 
mål, tidsfrister, ansvar og 
prosessbeskrivelser

Ledelse

Plan for 
evaluering

Vedta plan for evaluering og rapportering

Evaluere enkelttiltak før de iverksettes
Intern evaluering og saksflyt Ledelse



4. Høring og vedtak

5. Evaluering

Dersom prosessen med å utvikle handlingsplan har vært grundig, bør en 
høring til berørte enheter først og fremst omhandle prioriteringer

Evaluering gjennom medvirkning, undersøkelser og analyse. 
- Virker tiltakene? 
- Når tiltakene overordnet formål for organisasjonen? 
- Har barrierer blitt bygget ned, eller har nye oppstått?

Høring, vedtak og evaluering



Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging

Aktuelle diskusjonspunkter: 

• Hva finnes av planer?
• Hvem er interessentene i handlingsplanarbeidet?
• Hvordan involvere studentrådet / studentene?
• Universells rolle
• Første skritt
• Forankring og eierskap



Tematiske satsingsområder



IKT og digitale læremidler



Om digitalisering

• Digitalisering handler om å bruke teknologi til å 
fornye, forenkle og forbedre (Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning 2019–2028).

• Et ønske om effektive løsninger, som samtidig 
gjør utdanningen bedre og mer tilgjengelig.

• Mål
• Høy kvalitet i utdanning og forskning 
• Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og 

omstilling 
• God tilgang til utdanning 
• Effektiv, mangfoldig og solid høyere 

utdanningssektor og forskningssystem 

41



Rapport

• Det hersker ulike oppfatninger i 
UH-sektoren om hva kravet til 
universell utforming innebærer

• De som har ansvar for valg av 
digitale læremidler kan for lite 
om universell utforming og 
kravene som stilles

• Det er behov for felles satsinger 
og et kompetanseløft i sektoren



Spesifikt for UH-sektor
Hovedområder

• Nettsider
• Digitale læremidler
• Dokumenter som kan lastes 

ned eller leses på nett
• E-læringssystemer med innhold
• Apper

Digitale læremidler
Nettbaserte redskaper som kan 
brukes i det pedagogiske 
arbeidet, og som er utviklet med 
hensikt å støtte læringsaktiviteter



Nærmere om innholdet
• Nettstedet www.uit.no
• E-læringssystemet (Canvas)
• Digitalt pensumlistesystem
• Digital eksamen
• Digitale læremidler på nettsider og innholdet i 

Canvas 
• wikier
• Presentasjoner
• Dokumenter (Word, PDF)
• Kompendier
• Lærebøker
• Video-/lydfiler

• Apper med pedagogisk innhold
• Andre digitale tjenester med grensesnitt 

44
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Tilsyn og veiledning – uu av 
IKT

• DIFI skal føre tilsyn med UH-sektor
• Risikobasert tilsyn

• Med fare for svikt/feil - lav etterleving av 
regelverket 

• Som berører store brukergrupper
• Som er vesentlig for lik deltakelse i 

samfunnet

• Plan for retting, pålegg om retting, 
dagbøter

Nettsider

Plattform

Digitale 
læremiddel

Digitale 
ressurser



Tema for målinger (Grafikk v/ difi)

Tastatur-
betjening

Koding av 
innhold

Bruk av 
skjema

Navigasjon

Alternativt 
format



Pedagogikk



Pedagogiske barrierer

Kartlegging av barrierer i høyere utdanning 
(2018)
• 85 % rapporterer om pedagogiske barrierer

- 47 % i egenstudier
- 41 % i forelesning
- 20 % i seminarer og prosjektarbeid
- 52 % i eksamen
- 36 % i innlevering av oppgaver

• Studiebarometeret (2018) viser at studenter 
med nedsatt funksjonsevne er i 
gjennomsnitt litt mindre tilfreds med studiet 
og studiehverdagen enn andre

48



Utviklingstrekk 

Individfokus
• Gjennomsnittsstudenten
• Reaktivt/ brannslukking
• Tilretteleggere
• Tradisjonell forelesning
• Tekstbasert læringsmateriell
• Én vurderingsform
• Fysisk tilstedeværelse

Universell utforming
• Planlegging for mangfold
• Pro-aktivt
• Institusjonelt ansvar 
• Studentaktiv læring
• Auditivt/ visuelt 
• Variasjon og relevans
• Fleksibelt og digitalt



Prinsipper for universell utforming for læring

• Bevissthet
• Variasjon
• Fleksibilitet
• Differensiering
• Autonomi
• Aktiv læring
• Samarbeid/ samspill

Emnedesign
Undervisnings- og 
læringsaktiviteter
Vurderingsformer



Tiltak Tiltak som universell 
utforming

Tiltak som individuell 
tilrettelegging

Ansvarlig Tidsplan

Ved alle revisjoner 
og oppretting av 
nye studietilbud 
skal studiet så 
langt det er mulig 
og rimelig, samt 
faglig forsvarlig 
utformes etter 
prinsippet om 
universell 
utforming

Utforme læringsutbytte-
beskrivelser mtp. mangfold; 
varierte
- Undervisningsformer
- Læringsaktiviteter
- Vurderingsaktiviteter
For alle studenter

Studieplaner og 
emnebeskrivelser legger til 
rette for alternative
- Undervisningsformer
- Læringsaktiviteter
- Vurderingsformer
For enkelte studenter

Programansvarlig
LOKUT- sekretariatet
Emneansvarlig

Løpende

Eksempel

Varierte vurd.met. 
Og gi studentene 
ulike

Gi studentene mulighet til å 
velge hvordan de vil besvare en 
oppg. Istedenfor å skrive en 
artikkel, kan studenten for eks. 
lage en video, plakat, PPt, eller 
holde en presentasjon

Gi enkeltstudenter mulighet 
til å velge hvordan de vil 
besvare en oppg. 

Merk: saklig 
forskjellsbehandling er tilltat

Eksempel fra NLA høgskolen

Mål: Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes med tanke på at studentgruppen er 
mangfoldig og har ulike læringsstiler og preferanser



Støttetjenester



Tre fokusområder

Utforming av informasjon

Kommunikasjon

Oppfølging



Hvor inkluderende er administrative tjenester på UiT?

• Hva er kjernen i ditt 
informasjonsarbeid? 

• Hvilke utfordringer kan 
studenter med nedsatt 
funksjonsevne oppleve i dine 
informasjonskanaler? 

• Hvilke faglige/ administrative 
krav kan du ikke vike bort fra, 
uavhengig av nedsatt 
funksjonsevne? 

• Hvordan kan arbeidet ditt 
utvikles mer tilgjengelig for 
studenter med ulike behov? 



Implementering gjennom 
kompetanseheving og 
kunnskapsflyt



Vår erfaring og påstand
• Institusjonene mangler reelt 

eierskap til tematikken
• Organisasjonene mangler kunnskap 

om inkludering, universell utforming 
og tilrettelegging

• Informasjon flyter sakte eller ikke i 
det hele tatt gjennom systemene –
og det er langt fra politikk til praksis

• Å ivareta studentenes reelle behov  
er fremdeles avhengige av ildsjeler

• Institusjonene bør ha en 
kompetanseplan!

!



Hva trenger organisasjonen kompetanse på?

Gå til www.menti.com og bruk koden 

85 42 87

http://www.menti.com/


Rolleforståelse

Makronivå Etikk, verdier, menneskesyn, universell utforming som strategi, 
politiske prinsipper, formålsparagrafer

Mellom/ 
mesonivå

Tekniske løsninger, sektorer, tjenester, reguleringsplaner, tekniske 
standarder

Mikronivå Individuelle perspektiv, anerkjennelse, opplevde kvaliteter, 
tilgjengelighet for enkeltgrupper, brukbarhet, ulike brukerperspektiv
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Kunnskap og kompetanse

Makronivå
Rektorat, faglige og administrative ledere
Eierskap, satsninger og prioriteringer, forventningsavklaring.
Formål og konkretisering av mål gjennom planarbeid. 

Mellomnivå

Forvaltning: Enhetsledere, systemeiere, læringsstøtte…
Rutiner og retningslinjer for implementering. 
Opplæring av ansatte.
Innkjøp og utvikling av systemer.  
Støttetjenester, ekspertkompetanse.

Mikronivå Faglærere, innholdsprodusenter
Produksjon av dokumenter, video, læringsmateriell, bøker…
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Om Universell

• Nettsted: www.universell.no
• Felles epost: kontakt@universell.no
• Adresse:

Universell
NTNU
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

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