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Om Universell

• Nasjonal pådriver og 
støttetjeneste for 
lærestedene.

• Oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet og 
plassert ved NTNU.

• Målgruppe: Ansatte (og 
studentorganisasjoner) ved 
universiteter, høgskoler og 
fagskoler.

• universell.no
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Lokale 
støtte-
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Universell
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http://www.universell.no/


Våre arbeidsområder
• Universell utforming av læringsmiljø

• Tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne

• Læringsmiljøutvalgene (LMU)

• Universell utforming som fagbegrep i relevante 
utdanninger
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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.

Norges syn:
• 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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FNs bærekraftsmål
Mål 4.5:

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning 
og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer 
innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring
for sårbare personer, deriblant personer med 
nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte 
situasjoner.
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Studenter i 2020
• Heterogen og mangfoldig gruppe

• Forskjellige forutsetninger og behov

• Gode løsninger er viktige for:
• Deltakelse
• Gjennomføring
• Lik rett til utdanning
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GAP-modellen
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Studentens forutsetninger

Læringsmiljø
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Eurostudent VI (2018):
Nedsatt funksjonsevne i høyere 
utdanning

• Omtrent 12 % av alle studenter 
rapporterer om funksjonsnedsettelse 
som begrenser muligheten til å 
studere

• Antallet studenter om egenrapporterer
om funksjonsnedsettelse i Norden er 
relativt høyt: 

• DK: 21%
• IS: 38,4%
• NO: 23,3%
• SE: 27,2%

• Ikke alle disse opplever begrensninger 
i selve studiet
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Norge: Eurostudent VI
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- Fra Eurostudent VI Database: Type of health impairment (detailed)
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http://database.eurostudent.eu/#countries=%5B%22NO%22%5D&topic=impair_type_c


Eurostudent VI – Limitation to 
studies in Norway
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Universell har gjennomført 2 
prosjekter om internasjonal 
studentmobilitet
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Deltar studenter med nedsatt 
funksjonsevne i internasjonal 
studentmobilitet?

• 24 083 norske studenter var ute av landet i undervisningsåret 2018–
2019:

• 15 941 gradsstudenter
• 8142 utvekslingsstudenter

• 419 gradsstudenter fikk ekstrastipend for utlandet fra Lånekassen på 
grunn av funksjonsnedsettelse:

• Tilsvarer 2,6 % av gradsstudentene

• En del studenter kan ha støtteordninger med seg fra det offentlige 
(NAV Hjelpemiddelsentral eller andre aktører)
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Eurostudent VI: Inkonsistent 
statistikk? Tellefeil?
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Studentintervjuer, Norden
• Ønsker studenter med nedsatt funksjonsevne å delta i

internasjonal studentmobilitet?

SDU-students with disabilities, 2016, 
N=79
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Hvis du ombestemmer deg og vil 
delta i utveksling – hvilke 
alternativer ser du for deg?
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Kvalitative funn
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• Familie, utdanningsvalg og andre personlige forhold er den 
viktigste grunnen til at man ikke deltar i internasjonal 
studiemobilitet

• En del studenter rapporterer om utfordringer rundt 
funksjonsnedsettelsen i seg selv, samt lite tilgjengelige 
tilbud og tjenester som årsak til å bli hjemme

• De motiverte studentene etterspør tilpasset informasjon, 
økonomiske og praktiske støtteordninger, begrensede 
ressurser og i noen tilfeller om dårlige holdninger som 
årsaker til at mobilitet ikke er aktuelt 

• Studentene etterspør rollemodeller og gode eksempler fra 
lærestedene. 



Konklusjon 1:
5+ hindre for internasjonal 
studentmobilitet

1. Det er en generell mangel på informasjon tilgjengelig for 
studentene. 

2. Det er en generell mangel på kunnskap og erfaring når 
det gjelder mobilitet og funksjonsnedsettelse. 

3. Det er begrenset kunnskapsoverføring mellom de ulike 
“siloene”. 

4. Det er behov for rolleavklaring mellom de ulike aktørene, 
også innad i universitets- og høyskolesektoren.

5. Det forekommer negative holdninger til mobilitet og 
funksjonsnedsettelse på alle nivåer.

18



Konklusjon 2:
5+ Forslag

1. Etabler en klar, oppdatert og udiskutabel informasjonskanal 
for spørsmål om mobilitet og funksjonsnedsettelse. 

2. Gjennomfør et offentlig prosjekt som kartlegger og klargjør 
roller og ansvar mellom interessenter og aktører.

3. Vis frem gode eksempler og rollemodeller for både studenter 
og ansatte.

4. Etabler en enighet om et veikart for internasjonal 
studentmobilitet som også ivaretar funksjonsnedsettelse og 
mangfold.

5. Det må utvikles fleksible løsninger for internasjonal studentmobilitet.
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Store forhåpninger
• Blended mobility, flere gode prosjekter på gang

• Ordninger og økonomi finnes

• Stortingsmelding om internasjonal 
studentmobilitet (april?)
• Viktig å gi gode innspill til denne

• KD har bedt om at Universell initierer samarbeid 
med blant annet Diku.
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Universell sin rolle
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Pådriver, rådgiver, samarbeidspartner, 
kunnskapsutvikler, formidler, 
nettverksbygger.

www.universell.no

kontakt@universell.no

http://www.universell.no/
mailto:kontakt@universell.no
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