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Mål for 2022:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal bidra til å løfte kompetansen i 
befolkningen og bidra til et bærekraftig og omstillingsdyktig samfunn gjennom følgende mål:

1. Kompetansepolitikken og høyere utdanningspolitikken er helhetlig og godt samordnet, 
og utviklet i en internasjonal kontekst

2. Utdanning, opplæring og karriereveiledning av høy kvalitet er tilgjengelig for alle 
uavhengig av bakgrunn, kompetansenivå og funksjonsevne

3. Myndigheter, utdanningstilbydere, arbeidslivet og den enkelte har et godt 
kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger om investering i utdanning og 
kompetanseutvikling

4. Innvandrere og utsatte grupper i arbeidsmarkedet får kompetansetiltak 
som bidrar til økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet



Roller
Faglig rådgiver

Iverksetter

Samordner



Organisasjonskartet



Oppgaver – inkluderende og universelt 
utformet læringsmiljø

Myndighets- og forvaltningsoppgave

Fremme samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og 
inkluderende løsninger i høyere utdanning.

Støtte,- veilednings og utviklingsoppgave

Utvikle og formidle sektorspesifikk kunnskap om universell utforming og 
individuell tilrettelegging av studentenes læringsmiljø i høyere utdanning og 
høyere yrkesfaglig utdanning.

Tilskudd

Velferd, studentorganisasjoner, faglige uu-tilskudd, læringsmiljø



• Læringsmiljø 

• Inkludering tilrettelegging og funksjonsnedsettelse 

• Universell utforming som fag- og kunnskapsområde

• Universell utforming av digitalt utstyr, digitale tjenester 
og læringsformer

• Tilskuddsordninger

• Formidling (webinarer, seminarer, rapporter, nettsted)

• Samarbeid andre departement, direktorater

• Internt HK-dir arbeid 

Arbeidsområder



UHL § 4-3 
Læringsmiljø
Alle studenter har rett til et godt og 
inkluderende læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring.
• Læringsmiljøet er de forholdene som 

virker inn på studentenes muligheter til 
å tilegne seg kunnskap, og som er av 
betydning for studentenes fysiske og 
psykososiale helse. 

• I et helhetlig læringsmiljø inngår 
fysiske, digitale, organisatoriske, 
pedagogiske og psykososiale forhold

• Styret skal sørge for at institusjonens 
alminnelige funksjoner er universelt 
utformet.
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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

• Særskilte behov



Uforholdsmessig byrde 
og faglige krav



Universell 
utforming
Universell utforming av læringsmiljø

Forskrift for universell utforming av IKT

WAD 

EAA



Forutsetninger for 
arbeidet med digital 
omstilling
Alle universitets- og høyskolestudier skal være universelt utformet, 
og de faglig ansatte skal ha tilgang til universelt utformede digitale 
verktøy og tjenester.

For å sikre etterlevelse av lov- og forskriftsbestemmelsene må 
institusjonene arbeide målrettet og ha høy kompetanse om 
universell digital utforming. Kompetansen må omfatte både 
kunnskap om tekniske krav og om universell tilrettelegging av digital 
utdanning.

Kravene til universell utforming favner forskere, undervisere og 
studenter i tillegg til teknisk-administrativt personale.



Digitalt læringsmiljø og uu
Forskriften: 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

Institusjonene må aktivt, målrettet og planmessig/systematisk 
og ha nødvendig kunnskap om universell utforming
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Forskriften 4c: Unntak
Kravene til universell utforming gjelder ikke for følgende innhold:

a. dokumentformater publisert før 1. februar 2022. Slike dokumentformater er 
likevel omfattet dersom dokumentet er nødvendig for en aktiv administrativ 
prosess som ledd i de oppgaver virksomheten ivaretar.

b. direktesendte tidsbaserte medier.

c. nettbaserte kart og karttjenester, så lenge vesentlig informasjon finnes på en 
tilgjengelig digital måte, for kart som er ment for navigasjonsformål.

d. tredjepartsinnhold utenfor virksomhetens kontroll.

e. reproduksjoner av kulturhistoriske gjenstander som ikke kan gjøres universelt 
utformet 

f. innhold på nettsteder eller i mobilapplikasjoner som kvalifiserer som arkiver, 
det vil si at de bare har innhold som verken er nødvendig for aktive 
administrative prosesser eller er oppdatert eller redigert etter 1. februar 2022.

g. synstolkning av forhåndsinnspilte tidsbaserte medier



Teksting – fornuft eller følelser?

• ALT må ikke tekstes! 

• Institusjonene må gjennomføre – og 
synliggjøre – en faglig vurdering, prioriteringer 
og tydelige valg om hva man tekster og 
hvordan man gjør det 

• Dokumenter hva dere har tenkt I 
tilgjengelighetserklæringen

• Auto-teksting (ASR) kan være OK – ut fra 
dagens forutsetninger, men ikke overalt

• Sørg for ha avtaler som sikrer både ASR og 
manuell teksting (cc/subtitling)



Tekstes med 
Amberscript/manuelt

ASR i Panopto med 
rydding

ASR i Panopto

(Work in progress)
Andreas Schille & Ole K. 
Solbjørg

Forslag til prioritering av teksting av videoer



Synstolking
• Det vil komme krav om synstolking i løpet av 2023 (noe 

innføringstid)

• Kravet ble foreløpig utsatt ved innføringen av WAD

• Faglig anbefaling for UH-sektor vil være å lære bort 
integrert synstolking. Dette betyr i praksis å gi en faglig 
beskrivelse av visuelle elementer som en del av 
formidlingen. 

• Noe materiell kan være gjenstand for alminnelig 
synstolking. 

• Også her vil det være behov for strategiske og faglige 
vurderinger



Tilsyn
• Det vil bli et økt antall tilsyn fra 2023

• Tilsynet arbeider med en strategi innen 
utdanningssektoren

• UH-sektor er ikke fredet

• Arbeid med tilgjengelighetserklæringen 
er et godt verktøy for å gjøre noen 
vurderinger om satsinger og 
prioriteringer

• Samarbeid HK-dir og uu-tilsynet 



Prosjektoppdrag fra KD til HK-dir (2022-2025)

Universell utforming av digitalt utstyr, digitale tjenester og 
læringsformer ved universiteter og høyskoler

1. utrede, utvikle, formidle og ta i bruk sektorspesifikk kunnskap og 

løsninger som setter utdanningsinstitusjonene i stand til å 

oppfylle forpliktelser i gjeldende lov- og forskriftskrav for 

universell utforming av IKT (Likestillings- og 

diskrimineringslovens § 18 med forskrift), samt kommende krav 

fra EU på området
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Prosjektoppdrag fra KD til HK-dir

2. HK-dir skal sørge for å gi sektoren kunnskap, 
veiledning og verktøy for praktisk anvendelse, i 
samarbeid med institusjonene og andre 
direktorater og aktører med ansvar på fagområdet.

3. HK-dir skal levere en utredning av hvordan WAD-
direktivet best kan gjennomføres i universitets-
og høyskolesektoren, jf. Prop. 141 LS (2020–2021) 
om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven.
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Interessenter i verdikjeden

Institusjonene
Student- og 
interesse-

organisasjoner
Sikt HK-dir

uu-tilsynet KD / KUD UHR Tjenester og 
leverandører

Operativt ansvar, tilsyn, produkt- og tjenesteansvar, anskaffelser, medvirkning, støtte,  rammer…



Eierskap og kunnskap på alle nivå i institusjonene

Makronivå
Rektorat, faglige og administrative ledere
Eierskap, satsninger og prioriteringer, forventningsavklaring.
Formål og konkretisering av mål gjennom planarbeid. 

Mellomnivå

Forvaltning: Enhetsledere, systemeiere, læringsstøtte…
Rutiner og retningslinjer for implementering. 
Opplæring av ansatte.
Innkjøp og utvikling av systemer.  
Støttetjenester, ekspertkompetanse.

Mikronivå Faglærere, innholdsprodusenter
Produksjon av dokumenter, video, læringsmateriell, bøker…
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Velg rett ambisjonsnivå
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Avdeling for universell 
utforming og læringsmiljø

• www.universell.no
• post@hkdir.no
• universell@hkdir.no
• Bjørnar, Dagfinn, Elinor, Elisabeth, Hanne, 

Lars og Kjetil
• I tillegg jurist Mia i 30 % 

mailto:post@hkdir.no
mailto:post@hkdir.no
mailto:universell@hkdir.no
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