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Universell i kortform
UNIVERSELL er en nasjonal kunnskapsenhet og pådriver 
- Inkludering
- universell utforming
- funksjonsnedsettelse
- Tilrettelegging
- læringsmiljøutvalg  (LMU)

Målgrupper er ansatte og beslutningstakere i høyere 
utdanning, departementer, direktorater og annen offentlig 
forvaltning, student- og interesseorganisasjoner

Universell har mange roller og funksjoner: 
• Kunnskapsrolle
• Pådriverrolle
• Nettverksrolle
• Normativ myndighetsrolle



Hovedstrategi
UNIVERSELL UTFORMING

Fag- og 
kunnskapsbegrep

Mål:
Politikk, planlegging og løsninger 

understøttet av kunnskap

Universell utforming må inn som en 
integrert del av relevante studieprogram , 

emner og kurs på alle nivå

Strategi for inkludering

Mål: 
Prinsipp for likeverdig deltakelse og 

kvalifisering til utdanning og arbeidsliv

Læringsmiljøet må utformes etter 
prinsippet om universell utforming



1.7.2021: Universell blir en del av «Direktoratet for 
høyere utdanning og kompetanse» (HK-dir)



Samfunnsoppdrag
Bærekraftmålene
Helhetlig tilnærming, som inkluderer god og inkluderende 
utdanning og arbeid for mindre ulikhet

FN-konvensjonen Artikkel 24:
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Det 
skal sikres et inkluderende utdanningssystem på alle nivå.

Regjeringens strategi:
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 
(tilrettelegging).
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FN Bærekraftmål: 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.



Inkludering og universell utforming i 
sektorlov

Nytt læringsmiljøkapittel kommer med ny lov 
(senere), enn så lenge har vi § 4-3

• Universell utforming inn i første punkt
• Ny definisjon av læringsmiljøbegrepet
• Læringsmiljøutvalgene endres noe
• Retten til tilrettelegging består
• Krav om handlingsplan endres

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-517l/


Digitalisering – og universell utforming



Universell utforming
«En forutsetning for økt bruk 
av IKT er at løsningene 
blir tilgjengelige for alle.»

• Likestillings- og diskrimineringsloven 
§§ 17…

• Ny UHL § 4-3

• WAD og EAA

• Digitaliseringsrundskrivet 2021

• Ny digitaliseringsstrategi for 
universiteter og høyskoler

• Ny «Regjeringens handlingsplan om 
universell utforming» kommer nå



Universell utforming av IKT - aktualisert av 
«koronadigitaliseringen»

• Universell utforming viktigere enn 
noensinne

• Utvidet bruk av teknologi på grunn av 
pandemi i kombinasjon med nye lovkrav 
#unntakstilstand?

• Bekymringsmeldinger både fra studenter, 
ansatte og på institusjonsnivå

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

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

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

Det skal være 
tekstlig 

alternativ til 
lydinnholdet i 
alle videoer og 

podcast

Studielitteratur

Litteratur som 
kan leses eller 
lastes ned på 

nettsidene må 
være uu. Krav til 

e-bøker 
kommer 2023. 

Undervisning

Synkron og 
asynkron 

undervisning 
krever 

kunnskap om 
målgrupper og 

verktøy

Dokumenter

Det som kan 
lastes ned via 
nettløsninger 
må være uu.

Apper

Pedagogiske 
apper som 

studentene skal 
bruke i 

undervisningen.



Tilsynet kommer…!
• Tilsyn med nettløsninger i 

høyere utdanning er i gang!

• Hva må dere gjøre?
• Undersøk/ kartlegg
• Dokumenter
• Prioriter 
• Legg en plan for endring 

og kompetanseheving i 
organisasjonen
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Læringsmiljø i endring
Studenter, funksjonsvariasjon og psykososiale utfordringer



Modernisering av læringsmiljøbegrepet

1. Fysisk læringsmiljø
Bygninger  og omgivelser som påvirker læring

2. Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som 
påvirker studentenes læring

3. Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og 
teknologi

4. Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding, medvirkning, informasjon og 
informasjonsspredning.

5. Psykososialt læringsmiljø
Mellommenneskelige forhold, trivsel og samhandling

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


Heldigitalt læringsmiljø og inkludering

• Mange bekymringsmeldinger for 
manglende digital inkludering

• Likevel har vi sett en generell 
gevinst av digitaliseringen og 
delingskulturen

• For mange er heldigital hverdag 
en stor fordel med tanke på 
læring

• Stort behov for en helhetlig 
tilnærming til universell 
utforming ved universiteter, 
høyskoler og fagskoler



Det psykososiale 
læringsmiljø
• SHOT rapporterer om store 

problemer blant studentene, med 
ensomhet og psykiske problemer av 
alvorlig grad.

• «Studentene vil klare seg bra, etter 
pandemien. De er ikke psykisk syke, 
de har en kjedelig hverdag» (Peder 
Kjøs)

• Målrettede tiltak satt i verk med 
midler fra KD om studentsosiale tiltak

• De mest sårbare har hatt større 
utfordringer
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Tilrettelegging på dagsorden
Krav om tilrettelegging av 
- Lærested
- Undervisning
- Læremidler
- Eksamen

Men ikke dersom det bryter med 
faglige krav, eller at det er en 
uforholdsmessig byrde for 
institusjonene. 

Student- og 
interesseorganisasjoner krever 
mer og bedre systematisk arbeid.



KD presiserer tilretteleggingsplikten
• Med nytt lovverk (…) må institusjonene strekke 

seg lenger enn før 

• Universitetene og høyskolene har ansvar for at 
alle studenter har et godt og inkluderende 
læringsmiljø av høy kvalitet. 

• Studenter med funksjonsnedsettelse og 
studenter med andre særskilte behov av mer 
midlertidig karakter skal få kvalitetssikrede 
tilbud og tjenester tilpasset sine behov.

• Departementet forutsetter at institusjonene 
gjennomgår og vurderer om institusjonens eget 
regelverk og praksis når det gjelder 
tilrettelegging er i tråd med kravene som følger 
av loven.

• Departementet vil også ta dette opp i 
styringsdialogen med institusjonene.



Arbeid og utvikling
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Mange gode 
eksempler

• Tilsyn og veiledning fra Digdir
• «uu-uka» ved UiO/ USIT
• Satsing på automatisert teksting ved UiO og NTNU og andre 

steder
• Funksjonsnedsettelse tatt inn i stortingsmelding om 

studentmobilitet
• Handlingsplaner og systematisk arbeid om uu, inkludering 

og tilrettelegging
• Gullstandarden ved UiB
• Innrullering av Blackboard Ally
• Stemmestyrt skriving i office + «engasjerende leser»
• Automatisk teksting i PowerPoint
• Studielitteraturprosjekt ved HiNN og UiA (med NLB)
• Marrakech-traktaten
• Aktive vitenskapelige for uu av læring
• Inkludering i digital undervisning
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Universell utforming – et kunnskapsområde i høyere utdanning

Universell lyser ut «Stimuleringsmidler»

1. 1.8 millioner kroner til universell 
utforming som fag- og 
kunnskapsbegrep. Dette er for 
vitenskapelige for økt kunnskap om uu 
og økt omfang og kvalitet på 
undervisning om uu i relevante emner. 

2. En million kroner til å styrke arbeidet 
med universell utforming av 
læringsmiljøet. Vi tildeler støtte til 5 
prosjekter a kroner 200.000,-

Utlysning med søknadsfrist kommer i neste 
uke…!

https://www.universell.no/forsidenyheter/midler-til-universell-utforming/


Om Universell

Kjetil Knarlag
Leder
Tel: 7355080/97710021
kjetil.knarlag@ntnu.no

Bjørnar Kvernevik
Førstekonsulent
Tel: 73598385/454 65 682

bjornar.kvernevik@ntnu.no

Lars Jørgensen
Seniorrådgiver
Tel: 73597648
lars.jorgensen@ntnu.no

Elinor J. Olaussen
Seniorrådgiver
Tel: 73597443/91897695
elinor.j.olaussen@ntnu.no

www.universell.no
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