








Veikart

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmxb3vmfbRAhWCCiwKHfmkCJIQjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3Def8e40af-0ac9-41fc-804d-08f104e084a7&bvm=bv.146094739,d.bGg&psig=AFQjCNEf7pkOnqbwGemyO4jCewQ4-WDtwA&ust=1486289449283791












Skannede
forelesningsnotater

i matte



Alternativ output



Skannede
forelesningsnotater
slik de fremstår i en

skjermleser



Skannede
dokumenter i 

arbeidslivet (slik at 
saksbehandler får med 

signatur)



DEN 
STØRSTE
TRUSSEL





Har vi et gammeldags 
syn og holdninger til 
tilrettelegging?



Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 

«Med universell utforming menes utforming 
eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene, herunder informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan 

benyttes av flest mulig.»



Paragraf 14
likestilling og diskrimenineringsloven (1. jan, 2014)

• «Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og 
systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, 
utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på 
annen måte gjør informasjon anvendbar.

• Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet. Denne plikten inntrer tolv 
måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i 
plikten, jf. fjerde ledd. Alle IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 
1. januar 2021. Håndhevingsorganet utpekt etter § 29 kan gi dispensasjon 
fra fristene dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner.

• Plikten gjelder IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige 
funksjoner og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for 
allmennheten.

• Kongen gir forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av 
virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming av IKT-løsninger.

.»



Forskrift om universell utforming av 
informasjons- og kommunikasjons-

teknologiske (IKT)-løsninger

• Gyldig fra 31. juli, 2013
• Innhold:

– Nettløsninger: WCAG2.0
– Automater: 10 standarder

• Forvaltes av DIFI - Direktoratet for forvaltning
og IKT 

• Sanksjonsmulighet: Tvangsmulkt som
dagsmulkt (negativt omdømme)



Prop. 81 L (2016–2017)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

(likestillings- og diskrimineringsloven)
5. april, 2017

• Videreføring av dagens lov I
– § 17 Universell utforming
– § 18 Særlig om universell utforming av IKT (UH-

sektoren inkludert)

• Nytt
– § 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme 

universell utforming (offentlige virksomheter)







stigmatiserende
hjelemidler



Ikke stigmatiserende
hjelemidler





Å skille seg ut?



Tilgang til 
utdanning

Å være som 
alle andre



Målet:

Kul individ-
ualist

Frykten:

Hjelpeløs 
stakkar



Teknisk 
tilgang til 
utdanning

Sosial 
tilgang til 
utdanning



RÅD #1: Styrke tilgang,  
redusere stigma!



Hva ser du?



Det er et dyr som ser på deg?



Hun produserer melk og hodet er på 
venstre halvdel av bildet



RÅD #2: Unngå seg selv 
som referansepunkt!









Dysthe, O. (2001). Sosiokulturelle
teoriperspektiv på kunnskap og læring. 
Dialog, samspel og læring, 33-72.





RÅD #3: Tenk nytt rundt 
læring!















Mangfold
• Bilde av mange personer i forskjellige farger





Å se samfunnet fra et annet
ståsted





RÅD #4: Bruk mangfold 
for bedre læring!



Tiltak for personer 
med nedsatt 

funksjonsevne er 
nyttige for alle!



KONKLUSJON: Vi er ikke 
helt i mål, enda!



frodes@hioa.no
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