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Muligheter og utfordringer 
Undervisningssituasjonen



Digitalt
-Elæringsplattform
-Program & 
samhandlingsverktøy
-Læremidler
-Oppgaver
-Studielitteratur

Fysisk
-Skilt/ navigasjon
-Tilgang til lokalet
-Akustikk og lys
-Mikrofon

Pedagogisk
-Emneplanlegging
-Metoder og 
verktøy
-Læringsaktiviteter
-Bruk av digitale 
ressurser

Studentenes 
støttesystemer
-Informasjon 
-Veiledning
-Kommunikasjon
-Organisering

Helhetsblikk på undervisningssituasjonen
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Tilrettelegging  universell utforming
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• Digitalisering
• Innstramminger/

tydeliggjøring i lovverk
• Konvensjoner og 

direktiver
• Større/mer synlig 

mangfold enn tidligere

Drivere



Hva mener studentene? 
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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

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

Studenter rapporterer om barrierer 



Muligheter og utfordringer i 
undervisning – to sider av 
samme sak? 



Muliggjør: 
Tilgang og repetisjon og bearbeiding av 
fagstoffet 

Risiko: 
Feil utforming kan utestenge studenter 
som bruker tekniske hjelpemidler. 

Digitalisering – et tveegget sverd 



Hva sier lovverket?



• Læringsmiljøet skal være utformet etter 
prinsippet om universell utforming

• Studentene har rett på egnet individuell 
tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Mål: Likeverdige utdanningsmuligheter

Universitets- og høyskoleloven



WCAG 2.1
• Kort oppsummert: 

Innhold må være mulig å 
oppfatte
• Video, lyd og bilder må 

ha tekstalternativ
• Nettsider og 

dokumenter må være 
korrekt utformet

• Innholdet må også være 
forståelig, robust og mulig å 
betjene.

)

• LDL § 18 med forskrift
• Styres av et sett med 

retningslinjer (

Krav til universell utforming av IKT 

https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-sortert-etter-prinsipp/713
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• Nettsted, eks. 
• E-læringssystemet (Blackboard)
• Digitale læremidler på nettsider og innholdet i 

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

• Digitalt pensumlistesystem
• Digital eksamen
• Apper med pedagogisk innhold

www.ntnu.no

Spesifikt for UH- sektor

http://www.ntnu.no/
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Det må være et tekstalternativ til 
lydinnholdet i video/Podcast

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

Eksempel: Video/ Podcast
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- Født digitalt gir best resultat
- Bruk innebygde stiler (overskrifter, punktlister)
- Alternativtekster til bilder, grafer, tabeller
- Bruk tilgjengelighetskontroll
- Mye god tilgjengelighet starter i Word/Powerpoint

Tenk over: 

Dokumenter må være universelt utformet når de 
lastes opp på nett eller legges inn som digitale 
læremidler.

Eksempel 2: Dokumenter og filer



veileder om universell utforming 
av video. 

• Sjekkliste for universell utforming av PDF-dokumenter
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veileder om universell 
utforming i Zoom og Teams

• Universell har en nettbasert 

• MediaLT og Universell har laget en 

enkle 
grep for å nå alle på nett. 

• Digitaliseringsdirektoratet har laget en kort oversikt over 

• E-læringskurs om universell utforming
Digitaliseringsdirektoratet

• Kurs om universell utforming av elektroniske dokumenter og 
Canvas
Canvas-kurs, Høyskolen i Innlandet

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.uutilsynet.no/veiledning/korona-og-enkle-grep-na-alle-pa-nett/246
https://www.universell.no/teamsogzoom/
https://www.universell.no/fagomraader/universell-utforming/veileder-for-universelt-utformet-video/
https://www.universell.no/uupdf/
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Universells nyhetsbrevBli med på 

Felles epost til Universell• Epost: 

Universells nettside• Nettside: 

Ta gjerne kontakt med oss!

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

	Undervisningssituasjonen
	Helhetsblikk på undervisningssituasjonen
	Tilrettelegging  universell utforming
	Drivere
	Hva mener studentene? 
	�Studenter rapporterer om barrierer 
	�����Muligheter og utfordringer i undervisning – to sider av samme sak? �
	Digitalisering – et tveegget sverd 
	Hva sier lovverket?
	Universitets- og høyskoleloven
	Krav til universell utforming av IKT 
	Spesifikt for UH- sektor
	Eksempel: Video/ Podcast
	Eksempel 2: Dokumenter og filer
	Ressurser
	Ta gjerne kontakt med oss!



