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Innsikt, mål, tiltak og form

Handlingsplan



1. Velkommen
2. Om handlingsplan
3. Innsikt
4. Læringsmiljøområder - mål

og tiltak
5. Veien videre

Agenda



• Planarbeidet
• Tematisk satsing: Læringsmiljøområder, avdekte mangler
• Prioritering: Må-og-kan liste
• Utforming av tiltak
• Plan for implementering
• Plan for oppfølging og evaluering

• Innsiktsfase
• Evaluere tidligere arbeid
• Organisasjonens behov, krav og arbeidsform
• Kunnskap om eksterne krav: Lovverk, regler, rammeverk
• Inspirasjon fra andre
• Interne krav: Ansatte og studenter – brukeropplevelser 
• Involvering og medvirkning

• Planleggingsfase
• Konkret oppdrag, forankring og mål
• Avklare interne og eksterne ressurser, rammer og eksisterende dokumenter
• Kartlegg interessenter, roller og ansvar, involvering og medvirkning

Om handlingsplan



• Innledning (politikk, avklaringer)
• Tiltaksdel

Fokusmodell
Læringsmiljømodell
Tiltaksmodell

Tilgjengelighet, inkluderende læringsmiljø, tilrettelegging, universell utforming….
Ofte todelt plan: 

Ulike modeller



Innsikt: 
Føringer og endringer i lovverk og 
reguleringer
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DETALJ

Detaljer ligger 
i forskrifter, 
standarder og 
veiledere.

Finnes for alle 
sektorlover. 

SEKTOR

Sektorlovene 
regulerer og 
udtyper
spesifikke 
forhold. 

• Bygg
• Utdanning
• Transport
• Allmenn 

ferdsel
• Etc

Forbyr 
diskriminering 
blant annet 
grunnet nedsatt 
funksjonsevne.

Overbygning for 
universell 
utforming og 
tilrettelegging

LDLEU

EU-lovgigninven
påvirker Norsk 
lov og praksis.

Særlig viktig nå 
er WAD (web-
direktivet) og 
EAA (European 
Accessibility Act) 

FN

Menneske-
rettigheter

Likestilling og 
ikke-
diskriminering

Norge har 
ratifisert og 
lover må 
innrettes etter 
konvensjonen. 

Lovhierarki



• Lokale føringer for 
(uu) og 
tilrettelegging
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Forskrift om 
studier og 
eksamen

• Overordnet, få detaljer
• Studentens rett på tilrettelegging
• Under utvikling 2018 ->

Universitets-
og 

høyskoleloven

• Diskrimineringsvern
• Tilretteleggingsplikt generell (uu)
• Tilretteleggingsplikt individuell

Likestillings- og 
diskriminerings

-loven

Struktur: Lovhierarki (eksempel)



Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering

Likeverd• 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

§ 1: Formål

Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL)
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Diskriminering

• Generelt forbud (§§ 6-11)

• Plikt til universell utforming (§§ 17-18)

• Plikt til tilrettelegging (§§ 20-23)

Diskriminering på bakgrunn av (bl.a) funksjonsnedsettelse 
er forbudt. 

Hva er diskriminering?



• 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



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

- 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. 

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

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



Eksamen
- Arealer
- Teknologi
- Oppgaver
- Opplesning
- Informasjon
- Kommunikasjon
- Organisering

Undervisning
- læringsaktiviteter
- emneplanlegging
- bruk av digitale 
ressurser
- praksis

Lærested
- Læringsarealer
- Knutepunkt
- Arbeidsplasser
- Sosiale arenaer
- Tekniske forhold

Læremidler
- e-læring
- Dokumenter
- Oppgaver
- Studielitteratur

Hva innebærer tilretteleggingsplikten i daglig 
praksis? 



Hvor langt går tilretteleggingsplikten?



• «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. 

• 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 […]». 

Tilretteleggingsplikt etter 
Ot.prp. 44 (2007-2008)



Hvordan bruke handlingsplan som et 
verktøy for inkludering, universell 
utforming og tilrettelegging? 

Handlingsplan



Bruk og utvikling av IKT i læring, 
og hvordan IKT brukes, integreres 
og utnyttes som en del av den 
pedagogiske virksomheten

Det digitale 
læringsmiljø



Tidsfrist: Eksisterende 
nettløsninger 1.1.2021

Nettløsninger
Innhold: Automater

Hovedkrav: WCAG 2.0 A og AA 
WCAG 2.1 (WAD)

Lovkrav: LDL § 18 med forskrift
Ny UHL §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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• Nettstedet www.hivolda.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 

Nærmere om innholdet



Utforming av læringsmål, form og 
innhold for et studieprogram eller 
emne, slik som valg av lærings-
aktiviteter og vurderingsformer, 
eller hvordan det faglige innholdet 
ellers presenteres.

Det pedagogiske 
læringsmiljø



De mellommenneskelige 
forholdene for trivsel og 
samhandling. Sosialt miljø, kultur 
og velferd.

Psykososialt 
læringsmiljø



System for tilbakemelding 
og medvirkning, og 
organisering av studier, 
systemer, struktur og 
organisering av arbeidet 
med læringsmiljø

Organisatorisk 
læringsmiljø



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

Mesonivå

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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Eierskap, kunnskap og arbeidsoppgaver



Utforming og bruk av bygninger og 
omgivelser slik at ulike arenaer for 
læring blir av høy kvalitet for alle.  

Fysisk læringsmiljø
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Universells nyhetsbrev

Epostliste til Universells nettverk

• Bli med på 

• Epost-liste: Utveksle erfaringer med tilretteleggere ved andre lærested:

/ Epost til Elinor

Universells nettside

Felles epost til Universell

Epost til Kjetil 

• 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
mailto:universell@adm.ntnu.no
https://www.universell.no/nyhetsbrev/
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