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Et inkluderende læringsmiljø
Hovedmål
Bidra til økt tilgjengelighet til høyere 
utdanning for studenter med nedsatt 
funksjonsevne

Strategi:
Identifisere «funksjonshemmende
barrierer» i høyere utdanning, samt utrede 
og formidle kompetanse om universell 
utforming og individuell tilrettelegging som 
virkemidler for å utvikle et inkluderende 
læringsmiljø.
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Rettigheter og plikter
Lovverk og rammekrav
Plikter og rettigheter
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Lovkrav UH-loven
• I utformingen av det fysiske 

arbeidsmiljøet skal, så langt det er mulig 
og rimelig, sørges for 

• at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske 
innretninger er utformet på en slik måte at 
funksjonshemmede kan studere ved institusjonen

• at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om 
universell utforming (også læremidler)

• Institusjonen skal, så langt det er mulig å rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter med 
særlige behov

• Uten at det reduserer faglige krav
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Rammekrav fra KD

• Institusjonene skal ha utarbeidet 
handlingsplaner for godt læringsmiljø for 
studenter med funksjonsnedsettelser. 
Planene skal inkludere tiltak for et universelt 
utformet læringsmiljø.

• Institusjonene skal ha kontaktpersoner som 
skal gi studentene kunnskap om tilbud, 
tjenester og rettigheter studentene har.
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Likestillings- og diskrimineringsloven 
(2018)
• Lovens formål (§ 1) er å fremme likestilling uavhengig av 

funksjonsevne. Likestilling innebærer
a) Likeverd
b) Like muligheter og rettigheter
c) Tilgjengelighet
d) Tilrettelegging

Loven skal bidra til nedbygging av funksjonshemmende barrierer 
og hindre at nye skapes.

Loven gjelder på alle områder i samfunnet.
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Direkte og indirekte diskriminering
Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt: 

1. Direkte forskjellsbehandling:
En handling som har som formål eller virkning at en person blir behandlet 
dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon, og at dette skyldes 
funksjonsnedsettelse. 

• Eksempel: Å gå ut fra at noen/ en gruppe ikke er egnet til et bestemt studium på grunn av 
funksjonsnedsettelse. 

2. Indirekte forskjellsbehandling
En tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis mm. som fører til 
at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skyldes 
funksjonsnedsettelse

• Eksempel: Å kreve at et spesielt produkt blir brukt til innlevering

3. Brudd på plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging (§§
13, 16, 17 og 26)
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Plikt til universell utforming
• Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å 

fremme universell utforming innenfor virksomheten

«Med universell utforming menes hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) slik at virksomhetens alminnelig funksjon kan benyttes av flest 
mulig»

• Hva menes med aktivt og målrettet?
• Hva er hovedløsning?
• Hva er lærestedenes «alminnelige funksjon» 
• Hvor langt går denne plikten?
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Plikt til individuell tilrettelegging (§ 21)
• Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne ved skole- og 

utdanningsinstitusjoner 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. Ved 
vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal 
det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen 
og virksomhetens ressurser.

• Individuell tilrettelegging skal ikke erstatte universell utforming, men være et 
supplement i tilfeller hvor det enten ikke er en plikt til universell utforming, eller 
dersom universell utforming ikke dekker individuelle behov for tilrettelegging

• Individuell tilrettelegging kan medføre krav om universell utforming
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Oppsummert så langt

• Hensikten med lovverket er likeverdige studiemuligheter
– likestilte muligheter til å ta utdanning

• Studentenes rettigheter
• Rett til individuell tilrettelegging som gir deg likeverdige 

utdanningsmuligheter
• Rett til medvirkning når det gjelder individuell tilrettelegging
• Rett til å klage på manglende tilrettelegging eller 

diskriminerende praksis etter DTL

• UH-sektorens plikter
• Universell utforming
• Individuell tilrettelegging
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Et læringsmiljø i endring…?

Universell utforming i høyere utdanning, Realfagsseminar Bodø 24.4.17



Forstå Begreper

• Funksjonshemmet
• Funksjonshemming
• Funksjonsnedsettelse
• Nedsatt funksjonsevne

• Tilgjengelighet
• Brukbarhet
• Universell utforming

• For «alle»?
Introuke universell utforming 2016 13



Om funksjonshemming

• Medisinsk modell
o Funksjonshemming en varig egenskap ved individet
o Fokus på diagnose: sykdom, skade, lyte
o Individuelle tiltak i et hjelpeperspektiv. Instiusjonalisering og 

begrenset deltakelse. 

• Hjelp og frivillighet som norm i samfunnet
o 1976: Teknisk forskrift tar inn ”tilrettelegging” for 

bevegelseshemmede og orienteringshemmede
o Men frivillig og premiering for de som gjorde noe
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Den sosiale modellen

• Normalisering: Funksjonshemmede skulle i større grad 
innlemmes i det allmenne samfunnsliv

• En sosial forståelse av funksjonshemming består i å se 
omgivelsenes betydning for den enkeltes mulighet for å delta i 
samfunnslivet

• Gjeldende tanke utover 70-tallet, men ble kritisert for å 
overse den enkelte og entydiggjøre omgivelsenes betydning

• Sektoransvarsprinsippet
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Den relasjonelle modell
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Individuelle forutsetninger

Forutsetninger i omgivelsene

Individnivå/ mennesket

Samfunnsnivå/ omgivelsene

Samspill
individ/
omgivelser

Kilde: Lid (2013)



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

Introuke universell utforming 2016 17



Begreper II

Tilgjengelighet
• Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, 

transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med 
funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.

Brukbarhet
• Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at 

den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode 
bruksmuligheter for alle, inklusive funksjons-hemmede

Introuke universell utforming 2016 18



Funksjonshemming er kontekstuell og 
relasjonell (GAP-modellen)

Introuke universell utforming 2016 19

Individets forutsetninger

Samfunnets krav

Funksjonshemming

Må endres

Må styrkes



Universell utforming
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Universell utforming av.. 

Læring

IKT

Bygg og 
uteområder

Tjenester
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Universell utforming
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Universell utforming – nye læringsformer
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Universell utforming – nye læringsformer

UUL Introduksjon 24



Digital vurdering
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Individ

Gruppe

Universelt, generelt, alle



Brukbarhetspyramiden
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Brukbarhetspyramiden

Nivå 4: Personlig assistanse 
der individuell tilrettelegging og 
individuelle hjelpemidler ikke 
strekker til.

Nivå 1:  Universell utforming 
skal dekke behovene til flest 
mulig.

Nivå 2: Tilrettelegging for 
grupper med sammenfallende 
behov for tilrettelegging.

Nivå 3:  Individuell 
tilrettelegging og individuelle 
hjelpemidler
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Undervisning og læring

”Universell utforming i 
studiesammenheng betyr at vi 
har tenkt gjennom mange 
spesielle lærebehov og 
tilrettelagt for dem så godt som 
mulig ved semesterstart”

Brynjulv Norheim,TF UiO
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Digital eksamen

Tilrettelegging
• Spesiell pedagogisk 

programvare  
• Spesielt teknisk utstyr eller 

fysiske hjelpemidler 
• Utvidet eksamenstid

Digital eksamen og universell utforming, 26.1.2016 30

Universell utforming
• <html>
• wcag 2.0
• Tekst = Tekst 
• Valg av formater  
• Opplesningsfunksjon

Helt sentralt: 
Rammeverket vs innholdsproduksjon – hvilken påvirkning har faglærer for å nå 
mål om universell utforming?



Universell utforming = kvalitet

• Det som er bra tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelse er ofte bra utforming for den generelle 
student

• Øker bevissthet rundt formål og metoder
• Reduserer behovet for individuell tilrettelegging og ad-hoc 

løsninger
• Inkluderer alle studenter      

Universell utforming i høyere utdanning, Realfagsseminar Bodø 24.4.17



Persongalleri
Noen eksempler

Introuke universell utforming 2016 32



MØT INGRID
Ingeniør BA
Ingrid har ADHD. 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 
%

70 %

85 %



Undervisningssituasjonen

1. Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av undervisningen for å 
redusere behovet for individuell tilrettelegging for Ingrid?

2. Hvor går grensen mellom universell utforming og tilrettelegging?

3. Hvordan kan studentene ansvarliggjøres? 
Hvordan kan vi være ressurs for faglærer? 



Retningslinje 3: 
Lag inkluderende vurderingsformer

Universell utforming i høyere utdanning, Realfagsseminar Bodø 24.4.17



Eksempel
Velg vurderingsmetoder basert på hvilke ferdigheter studentene 
skal ha

Universell utforming i høyere utdanning, Realfagsseminar Bodø 24.4.17



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

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

40 %

30 %

90 
%

70 %

85 %



Vurdering og vurderingsformer 

Hvilke «universelle» grep kan en gjøre i planlegging av 
vurderingsformer for å redusere behovet for individuell 
tilrettelegging for Tord?



Politikk, visjon 
og strategi

• Råd fra og til ledere
• Flytskjema for politikk, 

visjoner, strategier og 
planer

• Roller og ansvar
• Arbeidsmetodikk
• Utgangspunkt for 

diskusjon 
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1. Politikk, visjon
og strategi
• Kunnskapsgrunnlag – bak visjon, og

politkkk
• Mangfold, verktøy, virkning

• Linjeansvar
• Handlingsplaner på overordnet nivå, 

og knyttet til linjeansvar
• Kvalitetssikring og evaluering
• Støtte opp under “early adopters” 

og kultur for nytenkgning og deling
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2. Bygg sterke samarbeid og nettverk

LEDELSE
Tenk ledelse

Fasiliter samarbeid
Organiser og planlegg

FAKULTET
Bruk best practice

Finn «early adopters» 
Tilby kunnskap / trening

STØTTE
Kunnskapssenter

Sentral endringsagent

UNI-PED
Legitimitet

Faglighet og ekspertise

STUDENTER
Medvirkning

Førstehåndskunnskap

41



3. Engasjer studentene som UDL-partnere

Råd fra og til studenter (+ faglærere og støtteapparat). 
Hva er studentenes rolle? 

• Uttrykke hva som er deres utfordringer og styrker i 
læringssituasjonen

• Spørre hvis det er noe som er uklart eller de ikke forstår
• Gi innspill på undervisning, eksamen og service som tilbys 

på lærestedet. 
• Bistå medstudenter gjennom gruppearbeid og deling av 

notater
• Bistå medstudenter med samme behov i ressursgrupper
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4. Emnedesign Definer 
oppgave

Identifiser 
barrierer

Involver 
brukere

Foreslå 
løsning

PrototypeEvaluer

Involver 
brukere II

Identifiser 
barrierer II

Ny 
Forståelse

43

Emnedesign er en 
prosess for å møte 
mangfold!



Emnedesign

• Hva er kjernen i læringsutbyttet i studieprogram og emne?
- kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse?

• Hvilke krav kan man ikke vike fra, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse

• Hvilke metoder kan brukes for å nå læringsutbyttet?
• Hvordan møte mangfoldet blant studenten i 

planleggingsprosessen?

44



5. Moderniser undervisning og læringsformer

Råd fra og til faglærere: 

• Planlegg undervisningsmetoder som passer ulike behov, 
læringsstiler og preferanser

• Lag undervisning basert på hvilket læringsutbytte du ønsker at 
studentene skal oppnå

• Varier og tilby fleksibilitet i hvordan du presenterer kunnskap
• Varier metoder og medier som benyttes 
• Bruk digitale virkemidler for å inkludere studentene
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Tre konkrete tips til uu av undervisning

• Gi utvalgte studenter ukentlig ansvar for å skrive notater som deles med resten 
av klassen

• Notatene tas på studentenes foretrukne måte og deles digitalt
• Studentene skriver bedre notater og lærer av hverandre

• Bruk av digitale verktøy som kan benyttes for feedback /interaksjon/ 
samhandlingsverktøy mellom studenter og faglærer i undervisningen. 

• Eks. https://kahoot.it eller https://todaysmeet.com )
• Gode verktøy for feedback, aktiv og morsom læring

• Mindre forelesning og mer aktiv oppgaveløsning i grupper. Læreren fasiliterer
læringsprosessen

• Aktive studenter som lærer å samarbeide om felles mål. 
• Eks. Studentene foreleser for hverandre i plenum eller i grupper
• Eks: «Flipped classroom»

46
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Vurdering og vurderingsformer
Prinsipp
La studentene presentere sin 
kunnskap på ulike måter

Gjelder
Eksamen
Arbeidskrav
Oppgaver
Tilbakemeldinger

uu av eksamen 29.11.2016 47






Veivalg
Måler EKSAMEN det studentene har 
tilegnet seg av kunnskap og forståelse i 
faget – og i så fall, hvor godt? 

Eksamen er ofte den foretrukne 
vurderingsform, selv om det eksisterer 
alternativer, og selv der man kan ha grunn 
til å anta at andre vurderingsformer er mer 
hensiktsmessige. 

Når eksamen likevel blir valgt, kan det 
skyldes flere ting. Ikke minst usikkerhet 
knyttet til hvilke alternativer som eksisterer.

uu av eksamen 29.11.2016 48






6. Velg vurderingsmetoder som sikrer læringsutbytte 
for alle studenter

Råd fra og til faglærere:
• Velg vurderingsmetoder ut fra hvilke skills du vil at studentene 

skal ha. 
• Vær bevisst metodiske barrierer.
• Varier vurderingsmetode og tilby alternative måter å 

demonstrere kunnskap (skriftlig, digitalt, fysisk). 
• Uttrykk formålet og kriterier for måloppnåelse 
• Uttrykk det som skal til for å utføre oppgaven metodisk og vis 

eksempler på hvordan dette kan gjøres. 
• Gjør eksamen til en læringsarena
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Tre konkrete tips til uu av vurdering

• Presenter tre ulike måter å demonstrere kunnskap og be 
studenten velge foretrukken vurderingsmåte 

• Lag eksamen som kan løses med alle midler tilgjengelig
• Større relevans og likhet med slik vi arbeider i arbeidslivet. 

• Gjennomgå tidligere eksamensoppgaver og ulike måter å løse 
de på i plenum sammen med studentene. 
• Studentene får en forventningsavklaring og de får trent seg opp til 

eksamenssituasjonen. 
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Noen utfordringer
• Lovene gir kun rammer og ikke innhold 

• ambisjonsnivå bestemmes lokalt
• Ulik praksis og tilnærming mellom lærestedene

• Til en viss grad uklart forhold mellom UH-sektor og andre 
tjenester

• Fravær – fleksibilitet
• Nye krav i kvalifikasjonsrammeverket
• Studenter med usynlige funksjonsnedsettelser
• Hva er egnet tilrettelegging?
• Er universell utforming av læringsmiljøet mulig
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Organisering
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Organisering av tilrettelegging
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Desentralisert modell Sentralisert modell 
Ansvar lagt til fakultet/ avdeling/ institutt. 
 
Koordinerende tjeneste sentralt 
 
Fyrtårnstjenester 
 
Fordeler: 

• Fagnærhet 
• Eierskap i organisasjonen 
• Løse på lavest mulig nivå 

 
Ulemper 

• Høy turnover 
• Kunnskapsmangel 
• Ulikhet 

 

Sentral tilretteleggingstjeneste med gode 
ressurser 
 
One-stop-shop for studentene 
 
Samarbeid med fagmiljø om enkeltsaker 
 
Fordeler: 

• Likebehandling  
• Kontroll på tilbud og tjenester 
• Høyt kunnskapsnivå 

 
Ulemper 

• «Stat i staten» - «ildsjeler» 
• Ikke inn i systematisk planlegging  
• Tilrettelegging fremfor uu 
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· Høyt kunnskapsnivå



Ulemper
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· Tilrettelegging fremfor uu











Tilrettelegging
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Tilrettelegging
• Alle studenter har etter loven rett på individuell behandling, 

dersom de ber om dette. Det betyr at saken blir vurdert ut fra den 
enkelte student sine behov, og ikke hva som er vanlig å gjøre. Etter 
LDL § 11 er positiv særbehandling tillatt.

• Egnet individuell tilrettelegging betyr at det skal gjøres 
skjønnsmessig vurdering av tilretteleggingstiltak, og at vurderingen 
skal skje i forhold til den enkelte student med funksjonsnedsettelse.  
Her må utdanningsinstitusjonen ta med flere momenter i 
vurderingen:
• Hva er behovet for tiltaket?
• Hva er effekten av tiltaket for gjennomføring av studieprogram eller 

emne?
• Hva er praktiske og økonomiske konsekvenser av tiltaket?

Samarbeidsmøte NAV og UH-sektor, Møre og Romsdal. 30.1.2014 55



Tilrettelegging
• Studenten skal ha anledning til å uttale seg, og påklage 

vedtaket i rimelig tid, se også kapittelet om kvalitetssikring
• Institusjonene har fremdeles frihet til å velge graden av 

tilrettelegging.
• Tilrettelegging gjelder først og fremst lærested (fysiske 

forhold, inkludert IKT), undervisning, læremidler og 
vurderingsformer. 

• Tilrettelegging skal sikre likeverd, og ikke medføre en 
degradering av studentens læringsutbytte. 
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Om Universell

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

Universell
NTNU – SA
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim
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