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UNIVERSELL UTFORMING / PERSONAS

GURITORD MATS INGRID

1. Vurder i hvilken grad våre studenter har utfordringer i studiesituasjonen på grunn av 
en funksjonsnedsettelse. 

2. Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av undervisningen for å redusere 
behovet for individuell tilrettelegging for våre fire studenter?

3. Hvor går grensen mellom universell utforming og tilrettelegging?



MØT TORD
HISTORIESTUDENT
Tord er synshemmet. Han har 
liten problem med å bruke en 
PC, men har behov for 
hjelpemidler til å lese trykt 
tekst, og å orientere seg i 
kilder. Han har et omfattende 
pensum med mange 
kompendier, og spør foreleser 
om støtte for å få bedre 
utbytte av egenstudier og 
undervisningen. 

FERDIGHETER

PC-bruk

Trykt tekst

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Lytte og skrive samtidig

Multimedia

95 %

30 %

80 %

40 %

70 %



MØT GURI
LÆRERSTUDENT
Guri har dysleksi, men har 
kompensert godt gjennom 
skolen. Nå er pensum langt 
større, og hun har kun fått 
noen få lydbøker. Hun er 
bekymret for praksis med 
elevene, når hun skal skrive 
logg og evaluering. Hun 
opplever god nytte av 
gruppeaktiviteter, men syns 
det er vanskelig å følge annen 
undervisning.

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Trykt tekst

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Samarbeidsevner

95 %

60 %

90 %

35 %

80 %



MØT MATS
INGENIØRSTUDENT
Mats sitter i rullestol etter en 
ulykke. Han har ofte smerter. 
Han har svært varierende 
dagsform, og blir fort sliten og 
har sviktende konsentrasjon. 
Han må ofte til behandling. 
Han mister mye undervisning, 
og blir fort avhengig av sine 
medstudenter for å følge 
undervisningen og å løse felles 
prosjektoppgaver.

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

95 %

50 %

90 %

90 %

30 %



MØT INGRID
SYKEPLEIERSTUDENT

Ingrid har ADHD. Hun har 
etter studiestart slitt med å 
finne studievenner, og sliter 
nå med sosial angst. Hun har 
utfordringer med å 
konsentrere seg over tid, og 
med å komme presis til 
undervisning og øvinger. I ett 
emne er pensum selvvalgt. 
Egenstudiene går dårlig da 
hun ofte stopper i lesingen.

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

40 %

30 %

90 %

90 %

20 %



Undervisningssituasjonen

1. Vurder i hvilken grad våre studenter har utfordringer i studiesituasjonen på grunn av 
en funksjonsnedsettelse. 

2. Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av undervisningen for å redusere 
behovet for individuell tilrettelegging for våre fire studenter?

3. Hvor går grensen mellom universell utforming og tilrettelegging?

4. Hvordan kan studentene ansvarliggjøres? 
Hvordan kan vi være ressurs for faglærer? 
Hvordan kan vi være ressurs for ledelse? 



Tilretteleggerens rolle 

1. Hvordan kan vi «selge inn» universell utforming av læring som konsept til kolleger? 

2. Hvem ser du for deg som nøkkelpersoner eller verdifulle støttespillere og hvilke forum kan 
disse møtes? 

3. Hvilke ressurser trenger du i dette arbeidet? 



UNIVERSELL UTFORMING / PERSONAS

GURITORD MATS INGRID

Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av vurderingsformer for å unngå at 
det blir behov for individuell tilrettelegging for våre fire studenter?



MØT TORD
HISTORIESTUDENT
Tord har utfordringer med å 
levere semesteroppgave i 
tide, da det er vanskelig å 
finne nok kilder i riktig 
format. Han er også 
bekymret for 
vurderingsformen hvor den 
ene halvdelen er multiple 
choice og den andre delen 
er et essay.  

FERDIGHETER

PC-bruk

Trykt tekst

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Lytte og skrive samtidig

Multimedia

95 %

30 %

80 %

40 %

70 %



MØT GURI
LÆRERSTUDENT
Guri har fire eksamener i 
høst. En er i form av en 
hjemmeeksamen, to av dem 
er i essayform hvor man skal 
lese utlevert avisartikkel, og 
den fjerde er en multiple 
choice. Hun vurderer å 
spørre om muntlig 
eksamen, men vet ikke om 
det passer faget eller 
henne.  

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Trykt tekst

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Samarbeidsevner

95 %

60 %

90 %

35 %

80 %



MØT MATS
INGENIØRSTUDENT
Mats har tre skriftlige 
eksamener til høsten, alle er 
på fire timer. Den ene er en 
digital eksamen, som bygger 
på gruppeoppgaver hvor 
han ikke har deltatt på alle 
møtene. Han er usikker på 
de tilbakemeldingene han 
har fått på 
gruppeoppgavene. 

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

95 %

50 %

90 %

90 %

30 %



MØT INGRID
SYKEPLEIERSTUDENT

Ingrid er bekymret for ikke å 
bestå praksis. Hun søker råd 
hos tilrettelegger og 
praksisveileder, da hun 
trenger å legge frem sine 
utfordringer på 
praksisstedet. Hun er også 
bekymret for 5 timers 
skriftlig eksamen til høsten, 
og om hun klarer å holde 
konsentrasjonen.

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

40 %

30 %

90 %

90 %

20 %



Vurdering og vurderingsformer 

1. Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av vurderingsformer for å unngå at det 
blir behov for individuell tilrettelegging for våre fire studenter?

2. Les gjennom løsningsforslag og vurder: Er dette den beste løsningen? 
• Hvem har nytte av en slik løsning? 
• Hvem har ikke nytte av en slik løsning? 

3. Er foreslåtte løsning mulig/gjennomførbar på ditt lærested? Hvis ikke, hva må gjøres for at 
det blir gjennomførbart? 

4. Hvilke vurderingsmetoder er tilgjengelige? 



Skala-øvelse 

På en skala 0-10…
.. I hvilken grad føler du deg beredt til å arbeide med 
universell utforming av læring på ditt lærested? 

0……………..............5.............................10



Speed date
2 og 2 møtes i en speed date og utfordrer hverandre på spørsmålet: 
Hva er første steg til å implementere universell utforming av læring ved ditt 
lærestedet? 



Sharing is caring

Gruppeoppgave

Bli enig om hva som er første steg i 
utviklingen av universell utforming av 
læring på lærestedet, og skriv forslaget i en 
Twitter-melding. 

Meldingen skal ikke inneholde mer enn 
140 bokstaver, og gruppene velger selv om 
de vil dele meldingen på Twitter.



Veien videre 

• Oversettelse av Best Practice Guideline fra engelsk til norsk og 
norske forhold 

• Nasjonal workshop for faglærere, våren 2017
• Pilot, Institutt for fysikk v/ NTNU
• Arrangering av kurs/workshop på etterspørsel 
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