
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduksjon 2: 
Hvordan arbeide med universell utforming av 
undervisning og vurdering 
 
 

 

 

 

  



Utforming og tilrettelegging av studiet – undervisningssituasjonen  

 
I utformingen av emne må faglærer forstå hva som skal læres 

bort – det ønskede læringsutbyttet.  

Dette prinsippet handler om hvordan studentene samler fakta og 

kategoriserer det de ser, hører og leser. Det handler om å gi 

studentene flere muligheter til å oppnå forståelse i faget, både når 

det gjelder undervisningsmetode og hvordan faget blir presentert 

i pensum  

 

 

 

Universell utforming av tradisjonell undervisning 
Det første man gjerne forbinder med universell utforming av læring og undervisning er for 

mange undervisningssituasjonen og hvilken form for undervisningsmetode man benytter. 

Mye av undervisningen som tilbys i høyere utdanning i dag er fortsatt preget av den 

tradisjonelle tavleundervisningen og selvstendig bearbeiding av fagstoffet, selv om 

undervisningen flere steder digitaliseres i stadig større grad. I den mest tradisjonelle 

varianten innebærer det enveiskommunikasjon fra faglærer som formidler kunnskap over til 

passive studenter. For å oppnå ønsket læring i en slik kontekst skal man helst ha god 

konsentrasjon, evne til å lytte, evne til å ta gode notater og jobbe selvstendig over tid. 

Samtidig stiller det lite krav til studentene når det gjelder evne til å samhandle med andre, 

vurdere kritisk det de hører og anvende fagstoffet i en praktisk sammenheng, slik man blir 

utfordret til i arbeidslivet.  

Til tross for at elementer i denne undervisningsformen ikke er spesielt kjent for å gi god 

læring, er det flere grep man kan benytte for å gjøre en tradisjonell forelesning mer 

universelt utformet. Som administrativt støtte eller tilrettelegger kan det være greit å ha 

kjennskap til hva faglærere kan gjøre både i planleggingen og utformingen av studiet.  

  

Spørsmål til refleksjon 

 Hvordan kan vi sikre at alle studenter får tilgang til kunnskap og 

forståelse i faget, uavhengig av nedsatt funksjonsevne?  

 Hvilke grep vil gjøre en tradisjonell forelesning mer tilgjengelig?  

 På hvilken måte vil digitalisering av undervisning og eksamen gi bedre 

tilgang til fagstoffet for studenter med nedsatt funksjonsevne?   

 

 



Her er noen eksempler:   

 Presenter fagstoffet på ulike måter  

 Varier virkemidler som benyttes i undervisningen 

 Ta opptak av forelesningen (podcast/video) 

 Benytt interaksjonsverktøy som kommunikasjonsverktøy  

 Stimuler til aktivitet gjennom refleksjonsoppgaver underveis 

 Offentliggjør fagstoff eller Power-Point- presentasjon på forhånd  

 Uttrykk eksplisitt formål med all aktivitet  

 Fokuser på kjernen i fagstoffet 

 

En tradisjonell forelesning kan i seg selv være ekskluderende. Men det er spesielt når det 

blir den eneste måten man får presentert kunnskap og informasjon at det kan bli en 

hindring og barriere for læring for mange.  

 

 
 

En ting er hva man som student foretrekker av undervisningsmetoder. En annen ting er 

studenter som ikke kan velge fritt hvordan de tar til seg fagstoffet fordi de har en nedsatt 

funksjonsevne. Er man eksempelvis blind eller døv er man avhengig av å få presentert 

fagstoffet på en annen måte enn studenter som har ADHD eller dysleksi, eller studenter 

uten noen funksjonsnedsettelse. Visuelle virkemidler vil i utgangspunktet få større verdi for 

en som har ADHD enn en som er blind. Likeledes vil fagstoff som formidles gjennom et 

lydopptak være nødvendig for en som er blind og samtidig være et godt supplement for en 

som har dysleksi, ADHD eller Asperger syndrom, men problematisk for en som ikke hører. 

For de aller fleste vil det være berikende at fagstoffet presenteres på ulike måter, da det er 

lettere å skape sammenhenger og oversikt over stoffet. Det gir også muligheter til repetisjon 

og reduserer faren for misforståelser og tvetydige budskap.  

 

  



Innovative undervisningsformer 
I en del fagmiljø finner vi pådrivere som arbeider for å digitalisere høyere utdanning. Noen 

snakker om å digitalisere eksamen, andre forsøker å benytte digitale virkemidler i 

undervisningen, mens andre igjen ser fordeler med å hel-digitalisere sine kurs ved å flytte all 

undervisning, studiemateriell og eksamen inn i datamaskinen og tilby digitale kurs. Her er 

tre varianter:  

 Massive Open Online Courses (MOOC) er et heldigitalt kurs. Disse er kjent for å være 

ubegrenset når det kommer til antall deltakere. All faglig aktivitet foregår digitalt, 

både undervisning, samhandling og interaksjon mellom studenter og faglærer, i 

tillegg til selve vurderingen, selv om noen varianter også inkluderer fysiske 

samlinger.  

 Blended learning er en kursform som kombinerer tradisjonelle forelesninger med 

digital aktivitet, hvor den digitale aktiviteten normalt utgjør mellom 20 % og 80 % av 

kurset.  

 Omvendt undervisning, eller såkalt flipped classroom, er en annen undervisningsform 

og en variant av Blended learning som reverserer det tradisjonelle læringsmiljøet ved 

å levere undervisningsinnhold digitalt og utenfor klasserommet. I denne varianten 

flytter man aktiviteter, inkludert det som er betraktet som hjemmearbeid, inn i 

klasserommet/auditoriet.  

 

Det er elementer i digitale kurs som automatisk vil medføre bedre kvalitet for alle studenter. 

Inntoget av innovative undervisningsformer som MOOC, blended learning og flipped 

classroom utfordrer vitenskapelige ansatte til å bearbeide fagstoffet på en ny måte. I 

utviklingen av fagene må de ta stilling til hva som er kjernen i det de skal lære bort, hva som 

er hensiktsmessige emnemål og utbyttebeskrivelser. Dette har betydning for alle studenter 

men spesielt studenter som ikke får tilgang til viktig kunnskap og informasjon på grunn av 

undervisningsmetoden som praktiseres.  

 

Det er flere sider ved digitalisering av undervisning som automatisk vil innebære bedre 

tilgang til fagstoffet for studenter med funksjonsnedsettelser:  

 Blended learning og flipped classroom tilbyr en fleksibilitet ved at studentene kan 

studere uavhengig av tid og sted i et tempo som er tilpasset deres kapasitet og nivå 

med mulighet for repetisjon. For studenter som har hatt mye fravær grunnet 

sykdomsperioder og funksjonsnedsettelse kan dette få stor betydning.  

 Når læremidler blir presentert digitalt kan det tilpasse seg studentens behov og 

preferanser med tanke på grafikk, bilder, størrelse på tekst og lignende.  

 Digitalisering av undervisning åpner også opp for bruk av skrivestøtteprogrammer 

som er spesielt viktig for studenter med synsnedsettelse og studenter med lese- og 

skrivevansker.  

 Som student blir man mindre avhengig av å kunne ta gode notater parallelt som man 

lytter til det foreleseren sier.  



 Man har mulighet til å samarbeide med andre om stoffet.  

 Man får flere kilder til kunnskap 

 

Se også videoklipp fra en student med sterkt nedsatt syn som forteller hvorfor flipped 

classrom ga bedre læring for henne på www.universell.no/kunnskap  

 

  

http://www.universell.no/kunnskap


Utforming og tilrettelegging av eksamen  
 

I valg av vurderingsmetoder må faglærer og student reflektere rundt 

hvilke metoder som best demonstrerer studentens kunnskap.  

Dette prinsippet handler om hvordan studentene organiserer, 

uttrykker og demonstrerer det de har lært, samt hvilke strategier de 

tar i bruk for å oppnå ønsket læringsutbytte.  

 

 

 

 

På samme måte som at studentene har behov for å ta inn kunnskap på ulike måter, er det 

av stor betydning å få muligheten til å demonstrere kunnskap på ulike måter. Dette gjelder i 

undervisningssituasjonen så vel som ved valg av vurderingsmetoder.  

 

Når 4-6 timers skoleeksamen blir den eneste metoden studentene får demonstrert det de 

har lært, vil det i begrenset grad vise hva de har oppnådd av læring. Tilsvarende vil en 

Multiple Choice kunne demonstrere visse ferdigheter, men som den eneste metode vil den 

ikke bevise hvordan man resonnerer seg frem til riktig svar. Har man eksempelvis dysleksi 

kan man risikere å svare feil grunnet eksamensformen fremfor mangelfull kunnskap. Har 

man sosial angst kan det være spesielt utfordrende å holde en presentasjon foran resten av 

klassen, men det betyr ikke at man ikke besitter kunnskapen, og kanskje kan uttrykke den 

godt så lenge man presenterer sammen med en gruppe eller kun for læreren. 

  

Vi har ulike styrker når det kommer til hvordan vi uttrykker oss. Noen er mer verbale, mens 

andre visuelle, og andre igjen foretrekker å uttrykke seg skriftlig. Derfor er det viktig å 

variere mellom ulike vurderingsmetoder som for eksempel Essay, presentasjoner, spill, 

gruppearbeid, muntlige fremlegg, skoleeksamen, og Multiple Choice. De fleste har egne 

preferanser om hvordan de best mulig kan vise kunnskap, men varierer man vil flere 

Spørsmål til refleksjon 

 Hvordan kan vi sikre at alle studenter oppnår læringsmålene, uavhengig 

av funksjonsnedsettelse?  

 Hva kan man oppnå ved å la studentene demonstrere kunnskap på 

ulike måter?  

 Hvordan vil justering av betingelser på eksamen påvirke studentens 

grad av funksjonsnedsettelse?    

 

 



studenter kunne benytte sine styrker, samtidig som man som student lærer å uttrykke seg 

på flere måter. 

 

Det er flere årsaker og gevinster man kan oppnå ved å la studentene demonstrere 

kunnskap på ulike måter. Her er noen eksempler:  

 Alle er unike med tanke på styrker og utfordringer. Det er viktig at alle får 

demonstrert kunnskap 

 Det er viktig å lære å uttrykke seg på flere måter.  

 Vi undervurderer andre evner og kvaliteter ved intellektet ved bruk av kun én 

eksamensform  

 Vi antar at alle studenter er like og lærer opp alle studenter til å bli like når vi kun 

trener studenter til å løse oppgaver på én måte. Vi trenger mangfoldet. 

 Variasjon i og bevisst valg av vurderingsmetode forbereder studentene på fremtidig 

yrke  

 

Som faglærer er det flere grep man kan gjøre for å utforme vurderingsmetoder som tar 

hensyn til mangfoldet blant studentene:  

 Variere vurderingsmetoder og gi studentene alternative måter å uttrykke sin 

kunnskap (skriftlig, digitalt, fysisk).  

 Gi studentene mulighet til å velge hvordan de vil besvare en oppgave. Istedenfor å 

skrive en artikkel, kan studenten for eks. lage en plakat, lage et videoklipp, lage en 

Power-Point-presentasjon eller holde en presentasjon.  

 Uttrykk hva som er formålet og hva som skal til for å gjennomføre 

oppgaven/kriterier for måloppnåelse. Det blir bedre kvalitet på studentenes arbeid 

når man viser eksempler på hvordan oppgaven kan gjennomføres.  

 Aktiver studentene til å bistå hverandre i utarbeidelsen av et svar på oppgaven.  

 Gi studentene i oppgave å vurdere hverandres arbeid ut fra sensorveiledningen. Da 

lærer studentene hva som kreves for å oppnå de ulike læringsmålene, samtidig som 

de får inspirasjon fra andres arbeid til hvordan de kan løse oppgaven.  

 Gi tilbakemelding til studentene underveis i semesteret.  



 

Brukbarhetspyramiden – et bilde på inkluderende eksamen  
Selv om universell utforming av undervisning og læring kan redusere omfanget av barrierer i 

auditoriet eller seminarrommet, vil det alltid være situasjoner hvor noen har behov for 

individuell tilrettelegging. Dette forholdet kan forklares ytterligere gjennom 

Brukbarhetspyramiden. Hvis vi tar utgangspunkt i eksamenssituasjonen vil studentene i en 

klasse være spredt utover på ulike nivåer i pyramiden. Ved en skriftlig skoleeksamen vil flere 

studenter ha sammenfallende behov og enkelte vil ha spesifikke individuelle behov. Vi skal 

gå gjennom de fire nivåene med eksempler for å illustrere pyramidens innhold.   

Nivå 1: Majoriteten av studenter 

Flertallet av studenter kan akseptere og gjennomføre den planlagte formen for vurdering, 

selv om det ikke nødvendigvis er deres foretrukne måte å demonstrere kunnskap. Universell 

utforming som konsept handler om å utforme løsninger som inkluderer flest mulig 

studenter i de ordinære løsningene. 

 

Nivå 2: Studenter med lignende behov 

På en tradisjonell skriftlig eksamen, vil noen studenter ha sammenfallende behov. 

Eksempelvis vil de fleste studenter med lese- og skrivevansker trenge en PC og 

skrivestøtteprogram for å kompensere for sin funksjonsnedsettelse på en skriftlig 

skoleeksamen. 

Nivå 3: Individuell tilrettelegging 

I studentgruppa må det også være rom for individuell tilrettelegging. På en skoleeksamen 

kan det være studenter som har behov for mer enn en PC med skrivestøtteprogram. Disse 

studentene kan trenge programvare som er spesielt utformet for studenter med dysleksi, 

som blant annet inkluderer talesyntes som vil lese opp teksten for dem. 

 

Nivå 4: Personlig assistent  

Noen ganger vil det være studenter som har behov for personlig assistanse utover det 

individuell tilrettelegging og tekniske hjelpemidler kan bistå med. På en tradisjonell 

skoleeksamen vil det eksempelvis kunne være studenter som trenger en eksamensoppgave 

lest opp eller skrevet for seg. Det kan være studenter som trenger bistand til å spise eller 

andre elementære behov.  

 



 

 
Ved implementering av universell utforming i læring og undervisning vil de fleste 
studentene bli inkludert i den ordinære undervisningssituasjonen, på nivå 1. Samtidig vil det 
sikre et læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Selv små endringer i 
eksamenssituasjonen kan utgjøre store forskjeller for mange. 

Endrede betingelser på eksamen 

Se for deg hvordan pyramiden ville sett ut hvis du gjorde noen små justeringer. Hvilke 
konsekvenser ville det fått dersom studentene ved en skriftlig eksamen fikk skrive på PC og 
det ikke var noen begrensninger på tiden de benyttet. Studenter som tidligere har brukt PC 
eller fått ekstra tid som en individuell tilrettelegging vil ikke skille seg ut fra resten av 
studentene, men være en naturlig del av lærestedets ordinære løsninger. 

Dersom vi gjorde en annen justering, for eksempel at studentene samarbeidet med faglærer 
om hvordan de vil demonstrere kunnskapen, ville nivå 1 i pyramiden øke ytterligere og nivå 
2 nesten forsvinne. Det tredje og fjerne nivået vil også bli redusert, men det vil alltid være 
noen studenter som har behov for tekniske hjelpemidler eller personlig assistanse avhengig 
av konteksten. Formålet med modellen er å vise at selv små justeringer på eksamen kan 
redusere omfanget av studentens funksjonsnedsettelse. Når man planlegger for 
mangfoldet, sikrer vi høy kvalitet for alle, også de studentene som ikke har vært åpen og 
uttrykt at de har en funksjonsnedsettelse. 



Engasjer studentene på ulike vis  
 

Studentene må forstå hvorfor de skal lære en spesifikk kunnskap 

eller ferdighet.  

Dette prinsippet handler om hvordan man vekker studentens 

interesse, hvordan den opprettholdes, og hvordan du kan påvirke 

studenten til å styre motivasjon og interesse selv.  

 

 

Det tredje overordna prinsippet i universell utforming av læring handler om studentens 

motivasjon. Ettersom denne har direkte relevans for både undervisning og 

vurderingssituasjonen er prinsippet inkludert i beskrivelsen av disse ovenfor. Hvordan man 

kan vekke og opprettholde studentens engasjement vil dermed ikke bli beskrevet som et 

eget prinsipp i denne «opplæringspakken». Tenk likevel over spørsmålene i boksen 

nedenfor.   

 

 

 

 

Spørsmål til refleksjon 

 Hvilke faktorer påvirker studentenes interesse og motivasjon for faget? 

Vil disse faktorene være forskjellig mellom studenter som har 

funksjonsnedsettelse og ikke?  

 På hvilken måte vil prinsipper for universell utforming motivere 

faglærere til å planlegge undervisning og vurdering for mangfoldet?  

 Hvilke argumenter ville du selv brukt for å motivere faglærere til å 

arbeide forebyggende – universelt – med utvikling av inkluderende 

undervisning og læringsmetoder?  

 

 


