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Første-
linje

Lokale 
støtte-

systemer

Universell

• universell.no

• 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

Om Universell

http://www.universell.no/


• Kunnskapsrolle
• Kunnskapsinnhenting- og utvikling
• Presentasjoner og kurs
• Utredningsarbeid

• Pådriverrolle
• Oppfølging av lærestedene
• Ressurssenter for departement og 

direktorater

• Nettverksrolle
• Digitale og fysiske møteplasser

• Myndighetsrolle?

Roller og oppgaver



• VUU – digital veileder 
universell utforming

• Mentorordningen 
• Nasjonal konferanse digitalt 

25.-26. mai
• EU-prosjekt om universell 

utforming av eLæring
• Stimuleringsmidler

Prosjekter



–
Tast inn kode: 1657 5680

www.menti.com

• Sammenslåing mellom Diku, 
Kompetanse Norge, deler av 
Unit, deler av NOKUT, NSD 
og Universell.

• Operativt fra 1.7.2021
• Geografisk samlokalisering
• Gå til 

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse

http://www.menti.com/


Studenter, ansatte og opplevde barrierer
Status og trender



19%

3%

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

• Ca. 1 av 4 rapporterer om 
funksjonsnedsettelse 
(Eurostudent)

• Mest av kroniske sykdommer 
og psykiske vansker (1 av 4 –
Eurostudent)

• 78 % har usynlige vansker 
(Eurostudent)

• 1 av 3 er ensomme (SHOT) 
• 44 % har eksamensangst 

(SHOT)

Status studenter
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Fysiske barrierer, pedagogiske barrierer, digitale barrierer, sosiale 
barrierer, barrierer i organisering og kommunikasjon (N= 723)
• 27 % rapporterte om digitale barrierer

• 85 % rapporterer om pedagogiske barrierer
- 52 % i eksamen
- 47 % i egenstudier
- 41 % i forelesning
- 36 % i innlevering av oppgaver
- 20 % i seminarer og prosjektarbeid

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

• MENTI: kode 1657 5680

- 18 % i digitale læremidler
- 10 % i digitale verktøy (programvare)
- 10 % i digitale læreplattformer

Studenter rapporterer om barrierer 
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• Universell utforming synliggjort og viktigere enn noensinne

• Mange bekymringsmeldinger, men likevel har vi sett en 
generell gevinst av digitaliseringen og delingskulturen

• Stadig flere systemer for digital læring har sterke elementer 
av uu

• Inkludering forutsetter riktig bruk av teknologien, noe som 
igjen krever kunnskap og innsats

• Faglærere og vitenskapelige har lang vei å gå før deres rolle i 
arbeidet med uu og inkludering gir resultater av betydning, 
selv om interessen er sterkt økende.

• MENTI: kode 1657 5680

Koronadigitalisering og inkludering
Erfaringer med fulldigitalisert læring



Endringer i lover og 
regelverk



Tidsfrist: Eksisterende 
nettløsninger 1.1.2021

Nettløsninger
Innhold: Automater

Hovedkrav: WCAG 2.1 A og AA eller 
tilsvarende

Lovkrav: LDL § 18 med forskrift
WAD (2021)
Ny UHL kapittel 7

Digitalt læringsmiljø – uu av IKT



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

• Nettsider
• Digitale læremidler
• Dokumenter som kan lastes 

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

Hovedområder

Spesifikt for UH-sektor
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• Nettsted, eks. 
• 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 

www.hivolda.no

Nærmere om innholdet

http://www.hivolda.no/


Særlig for IKT-forskriften

• Dispensasjon fra 
tidspunkt for å oppfylle 
forskrift

• Unntak ved 
uforholdsmessig byrde
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Dispensasjon eller 
unntak ?



Sikkerhetsventil:

• Hvis det er store konsekvenser for virksomhetens 
økonomi (kostnader vs. ressurser)

• Hvis ingen studenter har faktisk bruk for tiltaket 
(effektvurdering)

• Hvis det bryter med sikkerhet 

Unntak for kravet om uu
ved uforholdsmessig byrde



• Studentene har rett på egnet individuell 
tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Mål: Likeverdige utdanningsmuligheter

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

• Virkeområde: Lovkravene gjelder universiteter, 
høyskoler og fagskoler

Universitets- og 
høyskoleloven



«Universell utforming er det bærende prinsippet 
for utforming av læringsmiljø, og dette betyr å 
inkludere alle studentene i de ordinære 
løsningene så lang det lar seg gjøre»

Størst spenning knyttet til uu-bestemmelsene i 
lovbehandlingen

• Fysisk 
• Digitalt
• Pedagogisk
• Organisatorisk
• Psykososialt

Eget kapittel om læringsmiljø

Ny UHL 2021



Nytt og nyttig



Diskusjon:
Hvor langt går tilretteleggingsplikten?



Det er imidlertid en forutsetning at dette skje i samråd med den som skal 
nyttiggjøre seg tiltaket, og at vedkommendes synspunkt blir hørt. Den som 
tilrettelegger har imidlertid adgang til å velge det minst kostbare eller 
byrdefulle tiltaket, så lenge tiltaket faktisk dekker 
tilretteleggingsbehovet, og gir lik mulighet til eksempelvis å søke om en 
stilling […]». 

«Ofte kan det være flere måter å foreta en individuell tilrettelegging på, og 
det kan velges mellom ulike tilpasninger og tiltak. Utgangspunktet er at den 
som er ansvarlig kan velge blant ulike effektive tiltak som dekker 
tilretteleggingsbehovet. 

Retten la vekt på Ot.prp. 44 (2007-2008)



• Utdanningsinstitusjonene kan velge mellom egnede tiltak dersom 
det foreligger flere alternativer. 

• Det er naturlig at tilretteleggingen fastlegges i samråd med den 
tilretteleggingen skal fungere for, men det er altså pliktsubjektet 
etter loven som velger hvilke tilretteleggingstiltak som skal 
iverksettes.

• Det store spørsmålet er da hva som er tilstrekkelig for å oppfylle 
kravet til «egnet individuell tilrettelegging», og ikke minst hvem som 
har bevisbyrden for hva som er tilstrekkelig.

• Vi ser lignende problemstillinger oppstå på andre områder:
• Studielitteratur
• Personlig assistanse på campus
• Mobilitetstrening på campus
• ….

Kort oppsummert læring



• 50 % av studentene skal ha et 
utenlandsopphold i løpet av 
studiet.

• Lærestedene må:
• Redusere tilleggsutfordringene 

studenter med 
funksjonsnedsettelse møter.

• Synligere økonomisk støtte
• Markedsføre mulighetene

• Meld. St. 7 (2020-2021) om 
studentmobilitet

Studentmobilitet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/


Photo by Bekir Dönmez on Unsplash

• En student har behov for personlig assistanse i 
dagliglivet, og har søkt kommune om BPA. 

• Antallet timer innvilget medfører at det ikke er 
nok tid til å bruke disse tjenestene på gjøremål 
på campus.

• Er dette universiteter- og høyskoler sitt ansvar?
• Stikkord

• Sektoransvarsprinsippet
• BPA
• Mentorordninger
• UHL § 4-3 
• Etiske problemstillinger

• Hva velter studentenes muligheter til å studere?
• Hvilke andre områder er i grenselandet mellom 

UHL 4-3 og annet lovverk

Diskusjon:
Personlig assistanse på campus (HOD-BPA)

https://unsplash.com/@bekirdonmeez?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


22. 
februar

• Anonymt – gratis for alle
• Telefon bemannet mellom 

17.00-07.00
• Chattetjeneste: 

sidetmedord.no
• Tlf.nr. 116 123 (Tast 3)

Studenttelefonen
• Mental Helse opprettet 

Studenttelefonen

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen


Nettverk og ressurser 



• Erfaringer med deres nettverk MENTI kode: 1657 5680

ikke knyttet til arbeid med studenter med nedsatt 
funksjonsevne.

• Strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og universitet/ 
høyskole –

• OsloMet (kun enkeltsaksnivå ift. hjelpemidler/tolketjeneste)
• Høgskulen på Vestlandet (kun individ og enkeltsaksnivå)

FUFA)

• UiA (Formelt samarbeid, møtes månedlig)
• NTNU (Samarbeid, sporadiske møter)
• USN (kun på individ og enkeltsaksnivå + 

Samarbeid NAV – Lærested 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/flere-unge-i-fast-arbeid/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/fou-midler/samarbeid-med-universitet-og-hoyskoler


Epostliste til Universells nettverk
• Epost-liste: Utveksle erfaringer med tilretteleggere ved andre 

lærested: 

- Bufdir
-• Samferdselsnettverk

• Byggfaglig nettverk 
Bufdir

– Universell utforming av IKT på alle områder i 
samfunnet. Ledet av Bufdir

• UnIKT

Andre nettverk

https://bufdir.no/uu/UnIKT/
https://bufdir.no/uu/Byggfagleg_nettverk_for_universell_utforming/
https://bufdir.no/uu/Nasjonalt_nettverk___universell_utforming_i_regional_og_lokal_kollektivtransport_2015_2019/
mailto:universell@adm.ntnu.no


veileder om universell 
utforming av video. 

• Universell har en nettbasert 

Veileder for universelt utformet video

https://www.universell.no/fagomraader/universell-utforming/veileder-for-universelt-utformet-video/


enkle grep for å 
nå alle på nett. 

• Uutilsynet har laget en kort oversikt over 

Veileder om å nå alle på nett

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


sjekkliste for uu av PDF• Universell har skrevet en 

Universell utforming av PDF- dokumenter

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


veileder om 
universell utforming i Zoom og Teams

• I samarbeid med MediaLT har Universell laget en 

Universell utforming i Zoom og Teams

https://www.universell.no/teamsogzoom/


• Bufdirs tilskudd til arbeid med universell utforming
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• Universells midler til inkludering
• Extrastiftelsen

• Tilskuddsordninger til utviklingsprosjekt

• Tips om tilrettelegging for studenter med lese-/ og skriveutfordringer
Kunnskapsbanken 

• E-læringskurs om universell utforming
Digitaliseringsdirektoratet

• Kurs om universell utforming av elektroniske dokumenter og Canvas
Digitaliseringsdirektoratet

Flere ressurser

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter
https://hvl.instructure.com/courses/9926/pages/universell-utforming
https://www.kunnskapsbanken.net/mac-en-er-min-protese/
https://dam.no/kan-jeg-fa-stotte/
https://bufdir.no/uu/Nytt/sok_om_tilskudd_til_arbeidet_med_universell_utforming/
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Universells nyhetsbrev• Bli med på 

/ Epost til Elinor

Felles epost til Universell

Epost til Kjetil 

Universells nettside

• Epost: 

• Nettside: 

Ta gjerne kontakt med oss!

http://www.universell.no/
mailto:kontakt@universell.no
mailto:kjetil.knarlag@ntnu.no
mailto:elinor.j.olaussen@ntnu.no
https://www.universell.no/nyhetsbrev/
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