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Problemstillinger

Studenter ønsker video fra forelesning, for de er
forhindret av ulike årsaker fra å delta
Studenter ønsker at undervisningen gjøres
hybrid, slik at de kan delta på lik linje med andre
Studenter ønsker å ta opp forelesningen selv,
kan de få lov til dette?
All undervisning bør være tatt opp og lagt ut på
læringsplattformen – og universelt utformet
Alt dette gikk bra under pandemien, hvorfor ikke
nå?

Tilrettelegging
Med tilrettelegging menes nødvendig og
hensiktsmessig endring og justering, for å
sikre at mennesker med nedsatt
funksjonsevne kan nyte eller utøve alle
menneskerettigheter og grunnleggende
friheter på lik linje med andre.

Forutsetninger
Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studenter
har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet.
Det innebærer blant annet at de skal sikre at også studenter
med funksjonsnedsettelse og studenter med andre særskilte
behov av mer midlertidig karakter får kvalitetssikrede tilbud
og tjenester tilpasset sine behov.
Departementet forutsetter at institusjonene gjennomgår og
vurderer om institusjonens eget regelverk og praksis når det
gjelder tilrettelegging er i tråd med kravene som følger av
loven.
Departementet vil også ta dette opp i styringsdialogen med
institusjonene

UHL
Rett på tilrettelegging
§ 4-3c
• Studentene har rett på egnet individuell tilrettelegging av
•

Lærested

•

Undervisning

•

Læremidler

•

Eksamen

• Gjelder ikke ved uforholdsmessig byrde
• Må ikke gå på bekostning av læringsutbytte og derfor ikke
bryte med faglige krav for den enkelte utdanning

Egnet individuell tilrettelegging
Lovgivers intensjon

• Individuell tilrettelegging skal bestå i å gjøre en konkret vurdering
og iverksette tiltak som skal bygge ned de reelle utfordringene for
en konkret student
• Uforholdsmessighetsvurdering (skjønn) er en sikkerhetsventil og
må ses i kontekst
• Tilretteleggingens effekt for å bygge ned
funksjonshemmende barrierer - altså studentens behov
• Kostnadene ved tilretteleggingen
• Virksomhetens ressurser
• Kan være generelle tiltak overfor hele studentgruppen, eller
spesifikke tiltak rettet kun mot den aktuelle student.
• Det studentens reelle behov som ligger til grunn – og ikke
institusjonell praksis, arbeidsbelastning eller krav om
likebehandling

Samarbeid og
aktivitetsplikt
• Tilretteleggingsplikten forutsetter et samarbeid mellom
institusjon og student
• Dersom studenten vet hva som vil tilfredsstille behovet for
individuell tilrettelegging, må studenten gi informasjon om
dette, men avgjør selv graden av informasjon
• Tilsvarende har utdanningsinstitusjonen plikt til å aktivt
forsøke å tilrettelegge, og sette seg inn i tilretteleggingsbehov
som kan følge aktuell diagnose eller funksjonsnedsettelse.
• Utdanningsinstitusjonen kan derfor ikke unndra seg ansvaret
for å etterspørre tilrettelegging for studenten med et
tilretteleggingsbehov.
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Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
• Det kan være flere måter å foreta en individuell tilrettelegging
på, og det kan velges mellom ulike tilpasninger og tiltak.
• Utgangspunktet er at den som er ansvarlig kan velge blant ulike
effektive tiltak som dekker tilretteleggingsbehovet (formålet
med tilretteleggingen)
• Det er imidlertid en forutsetning at dette skje i samråd med den
som skal nyttiggjøre seg tiltaket, og at vedkommendes
synspunkt blir hørt.
• Den som tilrettelegger har imidlertid adgang til å velge det
minst kostbare eller byrdefulle tiltaket, så lenge tiltaket faktisk
dekker tilretteleggingsbehovet

Er et videopptak/ hybrid undervisning en egnet
individuell tilrettelegging?
• Det kan være det, men det er ikke noe studenter kan kreve.
• Det KAN være uforholdsmessig byrde, for eksempel om det er
kompliserende elementer som teksting, redigering av dialog og behov for
samtykke
• Det KAN bryte med taushetsplikt eller personvernforordninger.
• Råd ved uenighet: Velg tilrettelegging som er minst inngripende for
berørte parter, men som samtidig oppnår formålet for enkeltstudent. For
eksempel er et opptak bare av skjermen og lyd, eller bare lyd – mindre
inngripende enn en full video.
• Institusjonen kan velge det minst byrdefulle, så lenge formålet nås.

• Det må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle, og studentens reelle
behov må vurderes. Velg heller en universell tilnærming.

HUSK!

•

Lovgiver presiserer at tilretteleggingsplikten går langt –
institusjonene skal strekke seg for å møte studentenes
reelle behov for tilrettelegging.

•

Valg av metode for tilrettelegging har ikke noe med
pandemidigitaliseringen å gjøre.
Tilretteleggingsbestemmelsen gjelder individet, i en gitt
kontekst.

•

Det er ingen føringer for hva som er uforholdsmessig.
Også det må vurderes i hvert enkelt tilfelle når det gjelder
tilrettelegging.

•

Tilretteleggingsplikten handler om funksjonsnedsettelse,
og når det gjelder særskilte behov om vesentlighetsgrad.
Ikke alle grunner er like gode.

•

Forelesninger er offentlige og en student kan ha rett på
innsyn.

Digitale læremidler* skal være
universelt utformet!
*Nettbaserte redskaper som kan brukes i det pedagogiske arbeidet,
og som er utviklet med hensikt å støtte læringsaktiviteter
- Nettsider
- E-læringssystemer med innhold
- Dokumenter som kan lastes ned eller leses på nett
- Apper
- Digital eksamen
- Interaktive læringsverktøy
- Systemer for digital undervisning
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Video og universell utforming
Lovkrav:
Det må være et tekstalternativ til lydinnholdet i video som legges ut på
institusjonens nettløsninger.
Beste praksis: Lag en separat tekstfil til videoen (Closed Captions / CC)
Alternativ:

Gjengi lydinnholdet i videoen ved hjelp av separat tekst
Tekstalternativ kan være et manus, transkripsjon eller utfyllende notater i
en PowerPoint (eller liknende)

Unntak:

Ikke (ennå) et krav til tekst av synkron undervisning/ strømming

Utfordringer:

Hva skal tekstes, hva er god nok tekst (ASR?), synstolking, personvern…
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Uforholdsmessig byrde

• Vurderingskriterier:
• Effekt for å bygge ned barrierer
• Hyppighet, varighet og bruk
• Kostnader
• Virksomhetens ressurser
• Når blir universell utforming av video
en uforholdsmessig byrde?

Vi må unngå at det beste er
det godes verste fiende…!
• Terskel for unntak skal være høy, og det er en snever
unntaksadgang

• Direktivet skal ikke gå ut over virksomhetenes

kjernevirksomhet, ved at de pålegges uforholdsmessig
store tekniske utfordringer eller kostnader

• Departementet understreker at formålet med kravene

til universell utforming er mer tilgjengelig informasjon,
ikke mindre informasjon, herunder videoer, på nett.
Kravene er ikke ment å føre til en avpublisering av
innhold

• GDPR + uu må ikke bli et hinder for digitalisering av
læring

Avdeling for universell
utforming og læringsmiljø
•

www.universell.no

•

post@hkdir.no

•

universell@hkdir.no

•

Elinor, Lars, Bjørnar, Elisabeth, Hanne,
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