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Samfunnsoppdrag

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
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Føringer og satsinger
• Kvalitet
• Digitalisering
• Universell utforming
• Reguleringer og lovkrav
• Rettigheter
• Internasjonale konvensjoner 

og direktiver
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Målgruppe

• 293 287 studenter i Norge

• Nesten hver fjerde student - 23,6% 
- rapporterer til Eurostudent om en 
funksjonsnedsettelse

• 69 200 studenter

• Er det mulig å studere med en 
funksjonsnedsettelse i 2019?

• Hvordan rigger vi tilbud og tjenester 
med tanke på mangfold og 
funksjonsnedsettelse?
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Funksjonsnedsettelse
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23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220
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Funksjonsnedsettelser blant fagskolestudentene

Bevegelseshemming 0,2 %
Synshemming 0,6 %

Hørselshemming 0,8 %

Lese-/skrivevansker 9 %

ADHD 3,3 %

Psykiske lidelser 10 %

Autismespekterforstyrrelser 0,5 %

Muskel-/skjelettlidelser 8 %

Astma/ allergi/ eksem 12 %

Annen varig funksjonsnedsettelse 9 %

Ingen varig 
funksjonsnedsettelse
63 %
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Eurostudent VI – Begrensninger i studiet
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Studenter rapporterer om barrierer 

Fysiske barrierer, pedagogiske barrierer, digitale barrierer, sosiale 
barrierer, barrierer i organisering og kommunikasjon (N= 723)
• 27 % rapporterte om digitale barrierer

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

• 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
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Diskriminering?

• Er det mulig å være student på 
profesjonsutdanning med en 
funksjonsnedsettelse?

• «Blir funksjonshemmede 
studenter i høyere utdanning 
diskriminert? – direkte, 
indirekte eller strukturelt»
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Eierskap og ansvar…?
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Vitenskapelige 
Ledelse Tjenester

Støtte og 
ildsjeler



Drivere for endring
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Endringer i lovverk og 
reguleringer
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Rett på tilrettelegging
• Studentene har rett på egnet individuell 

tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Varig funksjonsnedsettelse – men også 
midlertidighet - av vesentlig karakter  
(særskilte behov)

• Lovkravene gjelder universiteter, høyskoler og 
fagskoler

• All tilrettelegging etter § 4-3 er å regne som 
enkeltvedtak
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Plikt til universell utforming av IKT
LDL § 18 med forskrift
Tidsfrist: 2019/ 2021

Hovedområder
• Nettsider
• E-læringsplattformene
• Digitale pensumlister
• Digital eksamen
• Apper 
• Digitale læremidler

Digitale læremidler
Nettbaserte redskaper som kan brukes i det 
pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med 
hensikt å støtte læringsaktiviteter
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Hvordan vurdere?

• Uforholdsmessig 
byrde?

• Faglige krav?
• Likebehandling?



Tilsyn og veiledning – uu av 
IKT

• DIFI skal føre tilsyn med UH-sektor
• Risikobasert tilsyn

• Med fare for svikt/feil - lav etterleving av 
regelverket 

• Som berører store brukergrupper
• Som er vesentlig for lik deltakelse i 

samfunnet
• Plan for retting, pålegg om retting, 

dagbøter
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Nettsider

Plattform

Digitale 
læremiddel

Digitale 
ressurser



Tema for målinger

Tastatur-
betjening

Koding av 
innhold

Bruk av 
skjema

Navigasjon

Alternativt 
format
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Rapport

• Det hersker ulike oppfatninger i 
UH-sektoren om hva kravet til 
universell utforming innebærer

• De som har ansvar for valg av 
digitale læremidler kan for lite 
om universell utforming og 
kravene som stilles

• Det er behov for felles satsinger 
og et kompetanseløft i sektoren
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Studentombudene er 
lovfestet
UHL § 4-17
• Styret skal sørge for at alle 

studenter har tilgang til et 
studentombud

• Studentombudet skal gi studenter 
råd og  hjelp i saker tilknyttet deres 
studiesituasjon

• Studentombudet kan ikke instrueres
• Studentombudet har taushetsplikt

Hva er ombudenes rolle når det gjelder 
tilrettelegging og læringsmiljø?
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Et godt helhetlig læringsmiljø 
(NOKUT +  UHL)

• Læringsmiljø er alt som virker på studentenes 
muligheter til å tilegne seg kunnskap

• I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, 
organisatoriske og psykososiale forhold
- at kunnskapen fra forskning og utviklingsarbeid om 

undervisning og læring anvendes

- tilrettelegging for bruk av nye lærings-, 
undervisnings- og vurderingsformer

- studentinvolvering og gode strukturer for 
studentdemokrati og studentenes eierskap til læring

- kontinuerlig forbedring av fysiske, psykososiale og 
organisatoriske forhold

• Det kommer et eget læringsmiljøkapittel i NOU 
om nytt lovverk 1. februar 20



Læringsmiljøutvalg
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• Oxford research (2018)
• Læringsmiljø i fokus mange steder
• Revitalisering – mange søker å finne 

intensjonen med utvalget
• Sakskart:

• Ensomhet, mobbing, trakassering, 
radikalisering

• LMU-forum ønsker flere  møteplasser
• Flere etterspør kompetanseheving



Medvirkning

LMU må gjøres kjent med sitt 
ansvar på utdanningsinstitusjonen, 
og ha kompetansen til å utøve 
dette ansvaret. 

Derfor må representantene få faglig 
veiledning i hvordan LMU jobber 
for å fremme et godt læringsmiljø 
ved utdanningsinstitusjonen
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Kostnader

Departementet mener at selv om 
lovforslagene medfører en utvidelse av 
gjeldende rett og således kan medføre 
økte administrative og økonomiske 
kostnader for utdanningsinstitusjonene, 
må det kunne forutsettes at kostnader 
knyttet til slik tilrettelegging dekkes 
innenfor dagens budsjettrammer.
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Innovasjon, 
aktivitet og eksempler
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Statsbudsjettet
Departementet foreslår å 
tildele 2 mill. kroner til eit 
prøveprosjekt om betre 
tilgang til studielitteratur for 
studentar med 
funksjonsnedsettingar som 
gir lesevanskar, i regi av 
Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek og 
Høgskolen i Innlandet.
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Internasjonal 
studentmobilitet
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• Måltall om 50 % internasjonal studentmobilitet
• Vekst innenfor utvekslingsprogram
• Lav deltakelse i dag

• Mobilitet skal være mulig for alle, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse og tilretteleggingsbehov

• KD har etterspurt innspill på hva som fremmer 
og hemmer mobilitet

• Nordisk ministerråd fremmer Norden som det 
gode mobilitetsalternativet om man trenger 
tilrettelegging

• Stortingsmelding kommer i løpet av vinteren!



Tekst til tale
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Kunstig intelligens for å møte uu-krav
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Kurs for ansatte i universell utforming
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E-læringskurs – universelt utformet
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Digital eksamen for alle
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Markedsinteresse: ALLVIT
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Markedsinteresse
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Blackboard ALLY – løsningen på alt?
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Campusutvikling
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Campusutvikling

ntnu.no/laeringsarealer/r2
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https://www.ntnu.no/laeringsarealer/r2


Universell utforming av læring
• Kobling mellom læringsteori, 

universell utforming, IKT, fysiske 
omgivelser og organisering av læring. 

• Universell har hatt EU-prosjekt og 
skrevet kapittel i amerikansk bok

• Stor økende interesse, særlig fra 
utlandet

• Formelt oppdrag fra KD 2020 mot 
universitetspedagogikken

• Modul ved UNIPED i 2019 ved NTNU
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Fagutvikling
Kompetansemål
Universell utforming skal være et fag- og 
kunnskapsbegrep i relevante 
studieprogram.

Mange initiativ innen
- IKT
- Arkitektur/ bygg
- Samfunnsplanlegging
- Helsefag
- …
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Om Universell

• Nasjonal pådriver og støttetjeneste for
lærestedenes arbeid med:
• Universell utforming av læringsmiljø
• Tilrettelegging for studenter med nedsatt

funksjonsevne
• Læringsmiljøutvalgene (LMU)
• Universell utforming som fagbegrep i

relevante utdanninger

• Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
og plassert ved NTNU

• Målgruppe: Ansatte ved universiteter,
høyskoler og fagskoler

• universell.no

Første-
linje

Lokale 
støtte-

systemer

Universell
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http://www.universell.no/


Universell sin rolle
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Pådriver, rådgiver, samarbeidspartner, 
kunnskapsutvikler, formidler, nettverksbygger



Fra 2020 – digital opplæring
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Om oss

• Nettsted: www.universell.no
• Felles epost: kontakt@universell.no
• Adresse:

Universell
NTNU
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim
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http://www.universell.no/
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