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Bakgrunn

• Digitale skiller og IKT-barrierer

• Utdanning

• Øke bevisstheten

• Spre kunnskap og kompetanse hos nåværende og 

fremtidige IKT profesjoner

• Teaching Accessibility Initiative

(http://teachaccess.org/)

http://teachingaccessibility.com/


Masterprogram i universell utforming av IKT (UD of ICT)

• 3 Typer kurs (60 studiepoeng)

• Generelle obligatoriske kurs. Disse gir et generelt fundament for gjennomføring 

av et master-prosjekt.

• Spesifikke obligatoriske kurs. Disse gir grundig kunnskap om essensielle emner 

innen universell utforming av IKT.

• Valgfrie kurs. Disse gir dybdekunnskap innen utvalgte emner. 

• Master-oppgave (60 studiepoeng)



Program Structure (Full time*)

Semester Courses

1 Academic Writing, 10 

ECTS

User Diversity and ICT 

Barriers, 10 ECTS

Universal Design of 

Interactive Systems, 10 

ECTS

2 Research Methods and 

Research Ethics, 10 

ECTS

Interaction Styles and 

Technologies for 

Accessibility, 10 ECTS

Master’s Thesis Project 

phase I, 10 ECTS

3 Elective course, 10 

ECTS

Master’s Thesis Project phase II, 20 ECTS

4 Master’s Thesis Project phase III  Final exam (30 ECTS)

Master’s Thesis (10+20+30 = 60 ECTS)

*Part-time: 8 semesters



Fordeling av studenter (2013-2019)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Norge og EU 3 7 12 15 6 8 -

Deltid - - - 4 0 4 -

Internasjonale 10 13 8 14 22 21 -

Fullført master - - 6 6 16 7 20

2020: Forventet 30 studenter vil fullføre masteren.



Fra 2019 ble masteren i uu av ikt en spesialisering 
(av 7) i et nytt masterprogram i anvendt data- og 
informasjonsteknologi (ACIT)

MSc in Applied Computer and Information Technology

UD-ICT CSO
Mat

Mod
AIDS RC Bio



Utfordringer og erfaringslærdom (1)

• Rekruttering

• Planlegging (ansvarsfordeling, årlig aktivitetssyklus)

• Annonsering: Google, Sosiale media, og Study Portal

• Brosjyrer (separat og sammen med andre engelskspråklige masterprogram)

• Masterstudentene selv

• Facebook-side

• Programstruktur

• Tilrettelegging for utfordringer (fremmedspråk, funksjonshemmende barrierer, 
familiesituasjon, toppidrettsutøvelse…)



Utfordringer og erfaringslærdom (2)

• Pedagogiske metoder

• Student-sentrert, peer-læring (likemanns-/kollega-)

• Selvstendig og kritisk tenkning 

• Samarbeid 

• Offentlige og private institusjoner og frivillige organisasjoner 

• Ekskursjoner, master-prosjekter

• Studere i utlandet (professor-til-professor-avtaler)



Å gjøre digitale læremidler i høyere utdanning 
universelt utformet (Awareness-prosjektet)
– holdninger blant lærere innen data- og ingeniørfag



Bakgrunn

• Europeisk studentundersøkelse

• Gjennomsnittlig 18% av studentene innen høyere utdanning sa at de hadde en 
funksjonsnedsettelse (inkl. kronisk sykdom)

• EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020

• Utdanning og opplæring er en av de åtte hovedtiltaksområdene 
• Fremme inkluderende utdanning og livslang læring for elever og studenter med 

funksjonsnedsettelser. 

• Den økte utviklingen av digitale læringsplattformer og materialer, samt 
krav i CRPD, lov og forskrift



Tidligere forskning

• Kvantitative studier om læreres holdninger til studenter med 

funksjonsnedsettelser og universell utforming i høyere utdanning 

• Faktorer som påvirker holdninger: 

• Tidligere opplæring og kunnskap 

• Erfaring

Black, Weinberg, & Brodwin (2014), Dallas & Sprong (2015), Hartsoe & Barclay 

(2017), Lombardi & Murray (2011), Lombardi, Murray, & Dallas (2013), Lombardi, 

Murray, & Gerdes (2011), Lombardi & Sala-Bars (2013)



Mål

Bedre forståelse av læreres holdninger til å lage 

tilgjengelig digitalt læringsmateriale



Metoder

• Semi-strukturerte intervjuer med 35 lærere i informasjonsteknologi og 
ingeniørvitenskap

• 17 i Polen (1 kvinne, 16 menn)

• 18 i Norge (5 kvinner, 13 menn)

• Transkribering og koding

• Tematisk analyse – 3 gjentakelser 



Endelige tema



Resultater - Tema 1: Holdninger til studentmangfold og
inkludering

• Tema 1(a) - Positiv til inkludering

• Refererer til studenter med funksjonsnedsettelser, men også studenter med 

fremmedspråklig bakgrunn og lave ferdigheter innen Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) 

“If they tell me they have a problem, I always try to help them out.” 

• Tema 1(b) – Mangler erfaring, kunnskap, og egnet terminologi

“I saw some disabled students at the university as well. However, I haven’t met them 

personally, so I have no experience.” 



Resultater - Tema 2: Holdninger til lover, forskrifter og 
retningslinjer

• Tema 2(a) - Positive: UD-lovgivning / forskrift er nødvendig, viktig, og 

nyttig

“probably if there were no legislation, I would probably just skip it. Yes, I think it’s […] 

important.” 

• Tema 2(b) – Utfordrende å implementere og overholde

“The problem [with these regulations is] that sometimes they are difficult to comply with.” 



Resultater - Tema 3: Holdninger til iverksetting av 
inkludering i høyere utdanning

• Tema 3(a): Betinget villighet

• Behøver å se nytten eller nødvendigheten av å gjøre kurset sitt inkluderende

• Forventer hjelp og støttende infrastruktur

“If I get a student who is blind and would need help …First, I would probably talk to the 

administration about how to help if you have any routines on it. If we don’t have [any 

routines], I would actually talk to the student and [ask] what I can do for that student to be 

helpful to whatever he needs.” 

” I think you would just have to ask. I would not make my course in general, so that... every 

course could be taken by a blind student, and I think there are so few that allowed that, if the 

student shows up, we have to find out how do we solve, solve it.” 

• Tema 3(b): Skeptisk eller umulig

“This device is not really intended to be operated by people with disabilities.” 



Konklusjon

• Tidligere kunnskap og erfaring påvirker holdninger

• Mange lærere mangler kompetanse/opplæring og ressurser for å finne 

løsninger

• Tilnærming med individuell tilrettelegging heller enn å ta inn 

tilgjengelighetshensyn som en integrert del av den pedagogiske 

planleggingen av kurs og studieprogram



Anbefaling

Institusjoner innen høyere utdanning bør: 

• ha en plan for digital tilgjengelighet

• sette av tid og ressurser for opplæring av lærere i inkludering og i hvordan 

å gjøre digitale læringsmaterialer universelt utformet



Implementering av universell utforming av IKT  
i høyere utdanning (Ildsjel-prosjektet) 
– en pilot studie ved OsloMet



Bakgrunn og mål

• Awareness-prosjeket

• Støtte fra Universell*

Å heve kompetanse i universell utforming av IKT ved OsloMet



Aktiviteter

• Rekruttering av ildsjeler med frikjøp fra oppgaver

• Opplæringsseminar 

• Individuell støtte til ildsjeler av studentassistenter fra master uu-ikt

• Innovasjonscamp (deler utfordringer og innovative løsninger)

• Beste Praksis Pris



Ildsjeler

• Rekrutterte 22 ildsjeler

• Representerer administrative og 

faglige ansatte

• Representerer alle 4 fakulteter 

og flere seksjoner/divisjoner

Fakultetene ved OsloMet

Helsevitenskap
Lærerutdanning
og internasjonale

studier

Samfunns-
vitenskap

Teknologi, 
kunst, og 

design



Motivasjon og forventninger hos ildsjeler

Jeg tenker, jeg skal tilrettelegge for at andre skal kunne gjøre det. Også vil 

jeg gjerne vite mest mulig om det, så jeg kan gi gode råd, og ikke bare si 

"universell utforming, nå!" 

Jeg har faktisk en ganske stor påvirkningsplattform, og jeg tenker at det er 

min jobb som leder å få disse tingene i gang, ikke sant. 

- Seksjonsleder, Fakultet for helsevitenskap 



Motivasjon og forventninger hos ildsjeler  

Det er første gang jeg hørte om begrepene. Det er aller første gang. Så jeg 

ble, ... jeg ble veldig nysgjerrig på det. 

Jeg forventer absolutt at det vil gi sånn redskapet som vi som undervisere 

kan bruke

- Førsteamanuensis, Fakultet for teknologi, kunst og design 



Opplæringsseminaret

• Hva

• Hvorfor

• Hvordan



Innovasjonscamp

• Oppdatering etter Opplæringsseminaret i april/mai

Hva har ildsjeler gjort? (praksisendring, påvirkning til arbeidsmiljø osv.) 

Hvilke utfordringer hadde dere, både tekniske og menneskelige?

Har de fått nok støtte fra studentassistentene?

• Gruppearbeid med rollespill og diskusjon: Hvordan kan vi få OsloMet til å bli et 

universelt utformet universitet?

• Oppsummering med input fra gruppene



Erfaringer hos ildsjelene

• Mange syntes at opplæringsseminaret var nyttig 

• Har blitt mer bevisst på å gjøre universell utforming i daglige arbeid. 

• Flere har presentert det som de lærte fra opplæringsseminaret til 

kollegene sine eller tok det til lederne sine.

• Flere har tatt initiativ til å sette i gang mer konkret arbeid til å 

implementere universell utforming av IKT i sitt arbeidsmiljø.



Sammendrag fra innovasjonscamp

Utfordringene og løsningsforslagene for å gjøre OsloMet til et universelt utformet 

universitet:

• Ledelse (prioritering, ansvar, mandat, ressurs, kvalitetssikring, oppfølging …) 

• Kompetanseheving og opplæring (workshop/seminar, video, sjekkliste, 

informasjon på nett, ressursbank, steg-for-steg, kurs, veiledning …) 

• UU maler for Word (DOC), PowerPoint (PPT), PDF 

• Bevisstgjøring, engasjementskaping, synliggjøring (konkurranse, video, …) 

• Atferdsendring og kulturendring



Beste Praksis Pris

Deles ut ved frokostseminaret 3. desember ved OsloMet

«Markering av FNs internasjonal dag for funksjonshemmede»



Takk til 

Universell* 

Alle deltakerne i Awareness-prosjektet

Alle ildsjelene

Forskingsgruppen Universell Utforming av IKT ved OsloMet




