
Høgskoler og universiteter for alle
Universell utforming i Smaragdbygget (NTA 3061m2, BTA 4980m2), NTNU Gjøvik



Den beste sittestilling er alltid den neste (Petter Opsvik)

Hvor velger du å sitte når du kan velge?

(Liten elevundersøkelse fra Sarpsborg)



Hum.sam.biblioteket på Blindern.  Georg 
Sverdrups hus.



Universell utforming er 
forming av produkter, 
bygg, transportmidler og 
omgivelser på en slik 
måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor 
grad som mulig, uten 
behov for tilpasning eller 
spesiell utforming

Det er en kvalitativ 
forskjell på det å "få lov å 
komme inn" og det å "bli 
ønsket velkommen". 

(Byantikvaren, Bergen)

En skole for alle



The 7 Principles | Centre for Excellence in Universal Design

https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/


Breaking down the 
barriers: the Index for 
Inclusion (csie.org.uk)

The index of inclusion

http://www.csie.org.uk/resources/breaking-barriers.shtml


Respekt for enkeltmennesket

Likeverdighetsprinsippet

Hvorfor planlegger vi for alle? Ref. alt som har 
vært sagt om Menneskerettigheter og regelverk☺



By og land

Jenter og gutter

Fattige og rike

Private og offentlige

HVPU

Felles generell del til læreplan 1-13

Tilpasset opplæring

Enhetsskolen er nå en skole for alle

















Hensikt, 
mål

Funksjon, 
aktivitet

Uforming, 
fysisk 

løsning

Hvordan planlegger vi?



«Affordances»;James Gibson (1966)

Affordances bekriver relasjonen mellom individet og det 
materielle

Hva kan rommet fortelle oss?  Hvilke hensikter og verdier er 
gjemt i rommets invitasjoner?



Rålambshovsskolan, Stockholm



Buskerud (?) skole, Modum



Lego office, Denmark



Karlsrud skole









In 1948 George McLaurin was the first black man admitted to the University 
of Oklahoma. He was forced to sit in a corner far from his white classmates



Katrinedalskolen, 
ungdomsskole

Til tross for invitasjoner, så gjør 
vi egne valg…



Barne-

syn

Læring

s-syn

Elevsyn

Kropps-

syn



Alle 

kropper har 

samme 

behov 

samtidig

Her foregår 

kun 

stillesittend

e aktiviteter

Alle barn 

lærer på 

samme 

måte

Læreren 

kan alt og 

elevene 

kan 

ingenting

Man lærer 

best når 

man sitter 

på en stol Vi lærer 

best alene



Forskning viser at 80 % av handlingene våre er 
automatisert



Kan det hende at vi gjennom rommets design kan åpne 
opp for en læring og en undervisningspraksis som ikke 
tidligere var blitt tenkt over, eller som ikke har vært 
mulig på grunn av manglende invitasjoner fra det 
fysiske læringsmiljøet?



Ledelinjer

Heis

Akustikk

Rullestolramper

Solavskjerming

Skilting

Det er mye vi er flinke til å planlegge for – og det skal vi 
fortsette med! (joda, det hender vi glemmer oss…)



Hvem er ‘alle’?

Utrygge Usikre Trygge

Tøffe Lett autisme
Daglig 

medisinering

Introverte Ekstroverte Gutter

Jenter Uklart kjønn Tykke

Tynne Store Små



Lillebekk – egen inngang – lærere som ser elevene



Alligatorer og fengselsfugler
Grunnskoleelevene ute i skolen, ved bilopphoggeren



Kids during polio outbreak in the 1940’s did remote 
learning as teachers taught lessons over the radio



Kjønn finnes – men diskuteres ofte i egne forum



Outdoor areas/schoolyards which stimulate to physical activity

Vigdis Rishaug:

Master thesis about activities for girls in the outdoor areas 

- We lack the knowledge of what girls are looking for in outdoor areas for 
non-organized activities. 

The outdoor spaces seems to be designed for activities that mainly appeals 
to boys

- Children who are bored may more easily bully (Hans Petter Ulleberg)



Barnehagebarna og de voksnes behov



Blanding av brukergrupper for kryssende
trafikkmønstre

Desentraliserte lærerarbeidsplasser

Kryssende trafikkmønstre – hvor henter vi kaffen?  

Felles pauserom



«Elevene sier at de føler seg tryggere her»

OT Ulven og bruk av glass i vegger



Cloakrooms and bathrooms

Riktig størrelse og form på garderober og
toaletter

Desentraliserte, enkeltvis

Felles for studenter og ansatte

Kvinner, menn, nøytrale



Åpenhet og tilstrekkelig areal.  Ingen rom for 

uønsket aktivitet



● Transparency in building and schoolyard
• Sikkerhet

• Mulighet for å se uønsket atferd og å gjøre noe med det (hijab I 
Oslo)

• Tilstedeværelse uten å matte inspisere (rector, lærere…)

• Makt og kontroll forskyves…





Tyskland: skiltprosjekt.
Nummerering, piler, fargekoder (UU?)









Krav, standarder og mål





Utsikt for alle



Rullestoler i gamle skoler
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