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E-læringskurs

- kurs for ledere, undervisere og TA-
ansatte i høyere utdanning –
anbefales som obligatorisk 

- ny versjon, tilpasset de europeiske 
forskriftskravene som gjelder fra 
1.2.2023

- obligatorisk i 
høgskolepedagogikkstudiet 
(basiskompetansekurset)



Organisasjonen

- Prorektor for utdanning
- Seksjon for UH-ped.
- En seniorrådgiver 

dedikert til temaet
- Kompetanseheving
- Tilretteleggingsteam



Tilgjengelighetsanalyse og intervjuer

- tilgjengelighetsanalyse av åtte emner 
i Canvas og intervju med de 
emneansvarlige om universell 
utforming

- undersøkelse om studenters med 
spesielle behov og deres opplevelser 
under pandemien



Temauker med webinarer
- Klarspråkdagene 2021 med 

innlegg fra Språkrådet, UiO m.fl.
- UU-uken 2021 med fem daglige 

tema; syn, hørsel, dysleksi, 
farge/kontrast, 
tilgjengelighetssjekk

- Nettmøter høsten 2022
- Interne webinarer og kurs for 

HINN fagmiljøer f.eks. 
nyansattkurs



Møteplasser

- etablert møteplass for de 
som er opptatt av uu i 
høyere utdanning 
gjennom FB-gruppen 
«Inkludering og 
universell utforming i 
høyere utdanning»

- ukentlige nettmøter og 
presentasjoner på Zoom  



Ny handlingsplan for UU 2022-23

- videreutvikling av e-læringskurset
- flere støttetiltak knyttet til videoproduksjon
- tilgjengelighetsanalyse og tilgjengelighetserklæringer
- kompetanseheving av støtteapparat 
- PowerPoint-kurs
- UU i flere studieplaner ved HINN
- Konferanse om UU i mars 2023



Temaet er for tiden ubehagelig å 
undervise om...

• endring av vaner i en hektisk hverdag
• oppfattes som uoppnåelige krav, ikke 

tilpasset den kompetansen underviseren 
har i utgangpunktet

• mye uavklart fra sentralt hold 
• for få høgskolepedagoger som tør å 

formidle dette



...men blir viktigere og viktigere!
• Ny forskning peker på at digital undervisning gjør studier utfordrende for 

de med normbrytende funksjonsvariasjon / digital undervisning er i vekst
• Flere lærere produserer digitale læremidler for elever med spesielle 

behov, uten å ha utdanning innenfor grafisk design el. spesialpedagogikk.
• Økende antall studenter som ikke har norsk som førstespråk, som har 

psykiske plager (SHoT-undersøkelsen) og konsentrasjonsvansker. Flere 
bruker skjermlesere (syn, dysleksi) enn tidligere. Flere søker om 
tilrettelegging av studiene.

• Studentene trenger å kjenne til menneskers funksjonsvariasjon og 
inkluderingstankene (politisk etc.) i løpet av studiene sine. De trenger 
også å lære konkrete grep som må gjøres med presentasjoner, 
dokumenter og nettsider.



Takk for meg!


