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Formål: Oppdatering på plikter og rettigheter 

• Hva er gjeldene praksis og regelverk innenfor inkludering, 
universell utforming og tilrettelegging i høyere utdanning? 

• Hvordan skal vi vurdere studentenes behov opp mot riktig 
nivå på tilbud og tjenester? 
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Funksjonsnedsettelse
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Kroniske sykdommer

Psykiske problemer

Fysiske problemer/ bevegelse

Sensoriske problemer (hørsel/ syn)

Lærevansker (ADHD/ Dysleksi mv)

Langvarige helseutfordringer

23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220
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Begreper, bakgrunn 
og lovverk
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Begreper – hva er rett å 
bruke?
• Mangfold
• Inkludering
• Normalitet
• Ulikhet
• Diskriminering

• Funksjonshemmet
• Funksjonshemming
• Funksjonsnedsettelse
• Nedsatt funksjonsevne

• Tilgjengelighet
• Brukbarhet
• Universell utforming i mange varianter
• For «alle»?



Begreper

• Funksjonsevne
o En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. Når evnen ikke er 

optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller 
funksjonsnedsettelse

• Funksjonsnedsettelse
o Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en 

kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller 
biologiske funksjoner
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Begreper II

Tilgjengelighet
• Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, 

transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med 
funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.
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Funksjonshemming oppstår kontekstuelt og relasjonelt 

Krav fra omgivelsene

Individuelle egenskaper

Funksjonshemming

Må endres

Må forsterkes

Både universell 
utforming og 
tilrettelegging må 
forstås i denne 
modellen



Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 1: Formål
• 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

Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering

Likeverd
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Diskriminering
Forbud mot diskriminering: 
Diskriminering på grunnlag av (bl.a.) funksjonsnedsettelse er forbudt

Direkte forskjellsbehandling: 
• Handling som har som formål eller hensikt å behandle ulikt – at man behandles 

dårligere enn andre på grunn av funksjonsnedsettelsen
• Eksempel: Anta at en gruppe studenter ikke kan ta en spesiell type utdanning. 
• «Studenter med dysleksi kan ikke bli....»

Indirekte forskjellsbehandling
• Tilsynelatende nøytrale handlinger, unnlatelser mv. som fører til at personer stilles 

dårligere enn andre.
• «… når ulike tilfeller behandles likt…»
• Eksempel: En studieforskrift, en LUB, en eksamensforskrift eller liknende
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Lovlig forskjellsbehandling
Lovlig forskjellsbehandling
• Krever saklighet:

• formålet må etter en konkret vurdering må fremstå  som legitimt
• Helse og sikkerhet er andre saklige vurderingskriterier
• Økonomiske hensyn kan være et annet

• Eksempel: Saklige faglige krav i en LUB eller emnebeskrivelse. 
• Eksempel 2: Arbeidskrav kan være praktisk-pedagogisk 

begrunnede men ikke faglig begrunnede. Kan være usaklig å 
kreve i noen sammenhenger.
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Positiv særbehandling
• Er en form for lovlig forskjellsbehandling som ikke er diskriminerende 
• Bygger på en erkjennelse av at forbud mot diskriminering ikke er 

tilstrekkelig for å oppnå reell likestilling. 
• Særbehandling  kan imidlertid  komme i konflikt med 

likebehandlingsprinsippet.
• Positiv særbehandling omfatter i hovedsak iverksettelse av aktive 

tiltak som har som formål å fremme likestilling for bestemte grupper i 
samfunnet. 

Særbehandling vs tilrettelegging
• Mens positiv særbehandling retter seg mot grupper som er mer utsatt 

for diskriminering enn andre eller som møter andre strukturelle 
barrierer, er individuell tilrettelegging rettet mot enkeltindividet og 
enkeltindividets særskilte behov. 
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Hva er tilrettelegging?

FN-konvensjonen (CRPD)
Med tilrettelegging menes nødvendig og 
hensiktsmessig endring og justering når det er behov 
for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
kan nyte eller utøve alle menneskerettigheter og 
grunnleggende friheter på lik linje med andre.

- Individuelt perspektiv
- Ut fra den enkeltes behov
- Utenfor den ordinære løsningen
- Avhengig av støtteapparat
- Hjelpemidler
- Tilrettelegging kan også være universell 

utforming
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Universell utforming
”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser 
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor 
utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell 
utforming.”

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


Universell utforming og individuell tilrettelegging 

Individ 
(støtte)

Gruppe 
(tilrettelegging)

Generelt, alle 
(universell utforming)
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Lovkrav

Universitets- og høyskoleloven  § 4-3 
Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet 
individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre 
likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for 
utdanningsinstitusjonen.
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Universitets- og høyskoleloven  § 4-3 
Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett 
til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og 
eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for 
utdanningsinstitusjonen.



Harmonisering
• Særskilte behov?
• Loven harmoniserer med Likestillings-

og diskrimineringsloven (2018), hvor 
brudd på tilretteleggingsplikten anses 
som diskriminering. 

• Lovparagrafen er likelydende i 
«fagskoleloven». 

• Foarbeid: Prop. 89 L (2018-2019) til 
endringer i universitets- og 
høyskoleloven og Prop. 81 L (2016-
2017) som er lovproposisjonen til LDL
o Les har kap 22 om universell utforming, og 

kap 23. om individuell tilrettelegging 

17



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

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

- 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. 

- Enkeltvedtak kan være både skriftlige og muntlige – rådet må være 
å ivareta studentens rettsikkerhet og institusjonenes ønske om 
kvalitet
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Egnet individuell tilrettelegging
Lovgivers intensjon
• Individuell tilrettelegging skal bestå i å gjøre en konkret vurdering og iverksette tiltak 

som skal bygge ned de reelle utfordringene for en konkret student
• Vurderes skjønnsmessig etter:

• Kontekst
• Tilretteleggingens effekt for å bygge ned funksjonshemmende barrierer  - altså studentens 

behov
• Kostnadene ved tilretteleggingen
• Virksomhetens ressurser
• Praktiske og økonomiske konsekvenser

• Uforholdsmessig byrde vurderes etter samme kriterier
• Tilrettelegging kan skje både gjennom generelle tiltak overfor hele studentgruppen, 

eller gjennom spesifikke tiltak rettet kun mot den aktuelle student. 
• Departementet har understreket at det er studentens reelle behov som ligger til 

grunn – og ikke institusjonell praksis, arbeidsbelastning eller krav om likebehandling
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Tilrettelegging
• Studenten skal ha anledning til å uttale seg, og påklage 

vedtaket i rimelig tid
• Institusjonene har fremdeles frihet til å velge graden av 

tilrettelegging.
• Tilrettelegging skal sikre likeverd, og ikke medføre en 

degradering av studentens læringsutbytte. 
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Faglige krav
Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av faglige krav.

• Vurderingsgrunnlag:  Hva er det faktisk tilretteleggingen avhjelpe? 
• KD beskriver disse faglige kravene som at man

• Ikke fritas for obligatoriske deler av undervisningen
• Eks: Medikamentregning og dyskalkuli
• Skal ikke føre til at deler av studiet ikke blir bestått eller avlagt, slik at man 

ikke f.eks. får autorisasjon i et profesjonsstudium
• Det viktigste er at man oppnår fastsatt læringsutbytte (LUB). 
• Man kan likevel ikke kreve hva som helst i en 

læringsutbyttebeskrivelse for å avgrense tilretteleggingsplikten. 
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Hvordan vurdere?

• Uforholdsmessig 
byrde?

• Faglige krav?
• Likebehandling?
• Egnet 

tilrettelegging?



MØT MATHIAS
Mathias går i tredje semester, har 
både ADHD og dysleksi, og har 
strøket to ganger på ex.phil.  
Større lesemengder oppleves 
som utfordrende. 

• Hva er egnet tilrettelegging?

• Han ber om alternativ 
eksamen og en personlig 
mentor.

• Hva er uforholdsmessig byrde

Vurder tilrettelegging ut 
fra følgende stikkord:

• Situasjon
• Behov
• Nytteverdi
• Ressurser

• Faglig forsvarlig
• Uforholdsmessig 

byrde

CASE: Tilrettelegging i studiet og eksamen



Utdanning – ikke ansettelse
Ved vurdering av tilrettelegging
• Utdanningsinstitusjoner kan IKKE legge til grunn antatte 

helsekrav som eventuelt gjelder for ansettelse i de aktuelle 
yrkene utdanningen kan føre til.

• Dette fordi dette ikke er innenfor utdanningsinstitusjonens 
mandat å avgjøre hvorvidt det kan tilrettelegges for en 
yrkesutøver på en fremtidig arbeidsplass. 
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Samarbeid og aktivitetsplikt
• Tilretteleggingsplikten forutsetter et samarbeid mellom institusjon 

og student
• Dersom studenten vet hva som vil tilfredsstille behovet for 

individuell tilrettelegging, må studenten gi informasjon om dette.
• KD mener det beste er at studenten selv avgjør om hun/han vil 

formidle informasjon om seg selv til ny institusjon 
• Tilsvarende har utdanningsinstitusjonen plikt til å aktivt forsøke å 

tilrettelegge, og sette seg inn i tilretteleggingsbehov som kan følge 
aktuell diagnose eller funksjonsnedsettelse. 

• Utdanningsinstitusjonen kan derfor ikke unndra seg ansvaret for å 
etterspørre tilrettelegging for studenten med et 
tilretteleggingsbehov.
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Samtykke

• Universiteter og høyskoler har i dag 
hjemmel i universitets og 
høyskoleloven § 4-15 til å behandle 
slik sensitiv informasjon når 
studenten har samtykket til det
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Noen problemstillinger
• Diagnose = Tilrettelegging…?
• Diagnosegrupper = 

Tilretteleggingstilbud…?
• Hvordan systematisere tilbud og tjenester? 

o Etterspørselsstyring 
o Tilbudsstyring
o Skal man lage en offentlig liste med hvilke tilbud en 

student kan få?
o Metodisk veiledning for ansatte
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Barrierer og ønsker
• Fysiske, pedagogiske, digitale og 

organisatoriske og sosiale barrierer
• Kan knyttes til ulike funksjonsnedsettelser
• Studenter med dysleksi møter gjerne 

pedagogiske barrierer i forbindelse med 
egenstudier, eksamen, innleveringer, 
tidsfrister, arbeidsmengde

– Har behov for digitale læremidler, lyd- og 
videopptak, forelesningsnotater

– Fleksible innleveringsfrister
– Tilrettelagt eksamen, alternativ vurderingsform
– Datahjelpemidler
– Økonomisk støtte
– Kontaktperson på lærestedet

• Ambisjonsnivået bestemmes på lærestedet
28



Kunnskap om tjenester utenfor

• Hjelpemidler
• Utdanning som tiltak fra NAV
• Mentor
• Transport
• Studielitteratur og NLB
• Grensegangen mellom kommunale og lokale tjenester

29



Eksempler på tilbud

• USN
• NTNU
• Volda
• UiO
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https://www.usn.no/studier/tilrettelegging/


Fremgangsmåte for individuell 
tilrettelegging
1. Kartlegging av studentens forutsetninger

• Hva er barrierer i en gitt situasjon? 
• Studentens funksjoner/ kvaliteter 
• Tidligere erfaringer

2. Kartlegging av kontekst
• Krav i emneutbyttebeskrivelser
• Tilretteleggingens effekt for å fjerne 

barrieren
• Vurdering av ressurser tilgjengelig
• Vurdering av kostnader

3. Valg av strategier
• Hva kan gjøres av universell utforming? 
• Hva kan gjøres av individuell tilrettelegging? 

Lærested
Undervisning
Læremidler 

Eksamen
Praksis
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Tilrettelegging av lærested
Fysiske forhold Studentenes ønsker
Manglende universell utforming 
berører undervisning, vurdering og 
eksamen, sosiale arrangement etc.

Mer studentaktiv læring endrer 
behovene for god fysiske utforming, 
og at man tar hensyn til mangfoldet i 
studentmassen. 

Hvilerom

Kontorplass/ leseplass

Stillerom

Assistanse

Teknisk utstyr

Sted for å oppbevare hjelpemidler

Universell utforming



Tilrettelegging av undervisning
Pedagogiske forhold Studentenes ønsker
Det pedagogiske læringsmiljø 
handler om form, innhold og rammer 
for den pedagogiske aktiviteten som 
påvirker studentenes læring.

Studentaktiv læring endrer 
forutsetningene også for studenter 
med tilretteleggingsbehov.

Studenter opplever barrierer på alle 
slags læringsarenaer  forelesning, 
egenstudier, seminarer, 
innleveringer, praksisoppgaver, 
laboratorier, praksis, 

Digitalt pensum/ læremidler

Video og lydopptak av forelesning, 
utdeling av forelesningsnotater
Fleksibilitet av innleveringsfrister

Assistanse/ mentor

Individuell utdanningsplan

Lesesalsplass



Pakkeløsning vs. individuelle unntak 
Typisk antakelse 2
Studenter med samme diagnose har behov for samme tilrettelegging. 

Diskuter: Hvordan skal man gå frem i praksis når man skal velge mellom en 
pakkeløsning og hva individet trenger? 
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Studentens ønsker vs. lærestedets 
kontroll 

Typisk antakelse 3
Lærestedet vet best hva som er egnet tilrettelegging/ Studenten vet best hva som er 
egnet tilrettelegging. 

”Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan søke om”

- Eksamenskontor på et universitet 

Diskuter: Hva skal man vektlegge når man gjør vurderinger – lærestedets reelle 
behov eller lærestedets ressurser, sedvane og erfaring? 
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Likestille alternativ eksamen med 
muntlig
Typisk antakelse 4
Alternativ eksamensform er muntlig vurdering i stedet for skriftlig eksamen

Diskuter: er det en saklig grunn til å ikke 
tillate alternative vurderingsformer? 
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Hva kan studentene forvente av 
tilbud og tjenester? Eksempel

• Studenter skal kunne bruke kjent 
teknologi til eksamen – og ikke 
tvinges til å lære seg noe nytt til 
eksamen. 
- Hva studenten får fra 

Hjelpemiddelsentralen skal være 
styrende

- Bruker student Lingdys, Claro eller 
TextPilot til vanlig så skal student få 
det til eksamen
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Tilrettelegging - eksempel
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Høyere utdanning og ADHD + AS
Erfaringer i høyere utdanning Utfordringer for studenter med 

ADHD og Asperger syndrom 

Ustrukturert miljø og selvstudier Krever at studentene planlegger,
strukturerer og gjennomfører 
oppgaver og aktiviteter selv 

Lite variert undervisning- og 
vurderingsmetoder (forelesning og 
skriftlig eksamen) 

Krever oppmerksomhet over tid og 
selvdisiplin 

Uklare forventninger til egen innsats 
og lite kontakt med faglærer

Krever at studenten tar initiativ for å 
kartlegge dette

Lite kunnskap om diagnoser blant
faglærere og studieveiledere

Krever at studenten er åpen om 
diagnose/vansker
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Hva tilbyr lærestedene?

Tilrettelegging av studiet
• Veiledningssamtaler
• Mentor
• Ressursgrupper
• Kurs i studieteknikk 
• Opplæring i apper og 

smarttelefon

Tilrettelegging av eksamen
• Ekstra tid
• Bruk av PC (digital eksamen)
• Eget rom 
• Opplesning av oppgavetekst
• Alternativ eksamensform
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Anbefalte universelle tiltak 

• Lyd eller videoopptak av 
forelesning

• Gjøre presentasjoner 
tilgjengelige før/etter 
undervisning

• Tilgang til tidligere 
eksamensoppgaver

• Varierte arbeidsformer – tilby 
alternativer og valg-
muligheter
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Anbefalte spesifikke tiltak i studiehverdagen

• Informere om tilretteleggingstilbud (til studenter og ansatte) 
• Tilby mentor
• Arrangere felles møteplasser for de med sammenfallende 

behov (ressursgrupper)
• Etablere kontakt med Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek 

(pensum på lyd)
• Tilrettelagt arbeidsplass
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Anbefalte spesifikke tiltak - Eksamen

• Utvidet tid, PC og skjermet rom på eksamen
• Alternativ eksamensform
• Muntlig oppfølging av skriftlige eksamen
• Del opp eksamensperioden i to (eks. to i april og to i juni)
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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

44

http:///
mailto:bjornar.kvernevik@ntnu.no
mailto:lars.jorgensen@ntnu.no
mailto:elinor.j.olaussen@ntnu.no
http://www.universell.no/

	Basiskurs for tilretteleggere
	Formål: Oppdatering på plikter og rettigheter 
	Funksjonsnedsettelse
	Begreper, bakgrunn og lovverk
	Begreper – hva er rett å bruke?
	Begreper	
	Begreper II
	Funksjonshemming oppstår kontekstuelt og relasjonelt 
	Likestillings- og diskrimineringsloven
	Diskriminering
	Lovlig forskjellsbehandling
	Positiv særbehandling
	Hva er tilrettelegging?
	Universell utforming
	Universell utforming og individuell tilrettelegging 
	Lovkrav
	Harmonisering
	Krav om enkeltvedtak
	Egnet individuell tilrettelegging
	Tilrettelegging
	Faglige krav
	Hvordan vurdere?
	MØT MATHIAS
	Utdanning – ikke ansettelse
	Samarbeid og aktivitetsplikt
	Samtykke
	Noen problemstillinger
	Barrierer og ønsker
	Kunnskap om tjenester utenfor
	Eksempler på tilbud
	Fremgangsmåte for individuell tilrettelegging
	Tilrettelegging av lærested
	Tilrettelegging av undervisning
	Pakkeløsning vs. individuelle unntak 
	Studentens ønsker vs. lærestedets kontroll 
	Likestille alternativ eksamen med muntlig
	Hva kan studentene forvente av tilbud og tjenester? Eksempel
	Tilrettelegging - eksempel
	Høyere utdanning og ADHD + AS
	Hva tilbyr lærestedene?
	Anbefalte universelle tiltak 
	Anbefalte spesifikke tiltak i studiehverdagen
	Anbefalte spesifikke tiltak - Eksamen
	Om Universell

